
ESTAI)O, DO MARANHAO
PREFEITTiRA NIUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL NO 069/2018.CPL
SISTEMA OE REGISTRO DE PREçOS
TIPO: Menor PreÇo por ltem
ORGÂO INTERESSADO: Secretaria lvlunicipal de lnfraestrutura e ServiÇos Públicos -

SINFRA
PROCESSO ADMI NISTRATIY O : 22.0 1 . 1 22120 1 8
DATA JE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 21 de junho 2018, às
14h (quatorze horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presêntê
licitaÇão sêrá realizada no primeiro dia útil subseqüente.

A Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria N.o 6285 de 31 de Janeiro de 2018, torna público, para

conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima indicada e
receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua Urbano Santos,
no 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA, regido pela Lei Federal no 10.520, de 17 de
julho de 2002, Decreto füunicipal n.o 2212007, Decreto Municipal no 13 de 31 de marÇo de
2015 e por este Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposiçóes da Lei n.o 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços para futura e eventual contrataÇáo de empresa para o

fornecimento de refeições prontas, tipo "marmitex" para o atendimento das necessidades da
Secretaria de lnfraestrutura e Servjços Públicos, visando o atendimento das demandas
oriundas desta secretaria, conforme planilha e cardápio abaixo:
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DESCRTçAO
REFEIÇOES PRONTAS TIPO
"Marmitex" n.o 08, com peso
mínimo de 7509 por unidade,
acondicionada em embalagem
descartável aluminizada e
transportada em caixas térmicas.
com cardápio variado sêmanâl êm
anexo, e talher descartável para
atender os trabalhadores dâ
Secretaria de lnfraestrutura no
prazo de 12 meses.
REFEIÇÕES PRONTAS TIPO
"Marmitex" n.o 09, com peso
mínimo de 8009 por unidade,
acondicionada em embalagem
descartável aluminizada e
transportada em caixas lérmicas,
com cardápio variado semanal em
anexo, e talher descartável para
atender os trabalhadores da
Secretaria de lnfraestrutura no
prazo de '12 meses.

QTD R$ UNIT TOTAL

4 000 13,16 s2 640,00

4.000 15,33 61 .320,00

VNP

UND

UND

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA,
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
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Arroz Branco

Feijão
Carioca

Assado de
Panela

tradicional
Peito de

frango frito
acebolado

Batata Doce
frita

Atroz
Branco
Feijão

Carioca
lsca de

Carne ao
molho

Carne
Suína írita

AtÍoz
Branco
Feijão
Preto

Churrasco
Misto:

linguiça,
carne e
frango

Arroz
Branco

Bife de
Panela

Arroz
Branco

Frango
assado

Batata
Doce

cozida

Mix de
folhas com

tomate

Arroz
Branco

Vinagrete

28.800,00

Arroz
Branco
Feijão
Preto

Churrasco
Misto;

linguiça,
carne e
frango

F aroÍa

[/acaxeira
Cozida

Irilix de
folhas
com

tomate

ÁGUA Í\iIINERAL SEM GÁS 2OOML.
Água mineral sem gás de boa
qualidade, com características
físico-químicas padrão, isenta de
sujidades, quarênta e oito unidades/
COPO de 200 ml cada), embaladas
em copos descartáveis de plástico
polipropileno transparente, com
nítida visibilidade. Constando nos
copos, de forma legível, a data de
fabricaçáo e de validade do
produto.

TOTAL MAXIMO ESTIMADO

UND 48.000 0,60

R§
142.760,00

1.2 Para composição das refeiçóes, foi elaborado um cardápio semanal elaborado
por proíissional com competência necessária para tal finalidade, pertencente ao quadro de
servidores do município de lmperatriz, conforme planilha abaixo:

Legumes
sauté

[\íacaxe ira
cozida

Cenoura
com

chuchu

Vinagrete
ÍVlix de folhas
com tomate

Ívlix de
folhas com

tomate
Vinagrete

l\/ exirica

Rua Urbano Santos, ns 1657 Bairro iuçara - lmperatriz - MA,
CEP: 65.900 505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

SEG TER SEX SAB DOM

Feijão
Carioca

Feijão
Carioca

Macarrão ao
alho e óleo

Macarrão
ao alho e

óleo

Macarrão
ao alho e

óleo

Macarrão
ao alho e

óleo

Macarrão
ao alho e

óleo

ÍVlacarrão
ao alho e

óleo
F aroÍa Farofa F aroÍaI Fatoía Faroía Farofa

Leumes
Sauté

It/lelância BananaBanana Í\/eláncia Banana l\/exirica
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Macarrão
ao alho e

óleo

Peito de
frango frito
acebolado

Ferlão
Carioca

I Assado de
I Panela
Itradicional

Cozido
brasileiro 

]

Frango
assado

1.3 O Valor global estimado de acordo com o preço de praticado no mercado, para

aquisição dos produtos e de R$ 142.760,00 (cento e quarenta e dois mil, ê setecentos e
sessenta reais), sendo que a empresa vencedora e aquela que oferecer menores preÇos,

prezando as qualidades dos produtos licitados.
2. DOS ANEXOS
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4a) Anexo I

b) Anexo ll
c) Anexo lll
d) Anexo lV
e) Anexo V

- Proposta de Preços e Termo de Referêncra;
- Modelo de Carta Credencial;
- Minuta da Ata de Registro de Preços,
- Minuta do Contrato;
- Declaração a que alude o aÍt.27o, V da Lei n.o 8.666/93;

f) Anexo Vl - Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem plenamente
os Requisitos de Habilitação.

3. OO SUPORTE LEGAL

3.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de í7 de julho de 2002, Decreto
Municipal no O22|2OO7, Decreto l\runicipal no 13, de 3í de março de 2015, Lei Complementar
123106 e alterações, por este Edital e seus anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposiçÕes da Lei no 8.666/93 e respectivas alterações, além das demais
disposições legais aplicáveis, que Íicam fazendo parte integrante da mesma, independente
de transcrição.

4. DA DOTAçÃO

4.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos créditos
orçamentários previstos no orçamento do exercício 2018, sob a (s) seguinte (s) Dotação
(ôes) orçamentária (s):

UNIDADE ORÇAMENTARIA-, 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
sERVtÇOS PÚBLtCOS: AÇOES: 22.0O1.15j22.00542158 - MANUTENÇÃO OnS
ATIVIDADES E PROJETOS DA SECRETARIA; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90 30 00 -
IVATERIAL DE CONSUMOI FONTE DE RECURSOS: 00 - TESOURO MUNICIPAL: FICHA:
664.

5. DA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar deste pregão os interêssados que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificaÇão das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.

5.2. ltens Exclusivos - os itens com valor total estimado de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) serão de participação exclusiva de empresas que se enquadrarem como
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades
cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente
aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o da Lei Complementar no 12312006,
nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,
conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua alteração dada pela Lei Complementar
14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edital e seus Anexos.

5.3. Para os itens com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participaÇão será
da seguinte forma:

5.3.'1. Cota Reservada de 25% (inciso lll, art. 48 da lei 14712014) para as licitantes que se

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA,
CEP: 65.900 505' E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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enquadrarem como Microempresas - [vlE, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou
equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendárjo anterior,
receita bruta correspondente aos Iamites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei
Complementar n" 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar no 12312006 e sua alteraÇão dada
pela Lei Complemenlat 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto
à documentação constante deste Edital e seus Anexos.

5.3.2. Cota Principal de 75% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para todas as empresas
que atenderem as exigências, rnclusive quanto à documentação, constante deste Edital e
seus Anexos.

5.4. Não poderão participar desta licitação empresas:

5.4.1. Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.

5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o inícro do certame.

5.4.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.4.4. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão Ju entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo
com servidor do município.

5.4.5. Que se apresentem em forma de consórcios.

5.4.6. Das quais participem, seja a que título for, servidor público municipal de lmperatriz.

5.4.7. Pessoas FÍsicas.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1 . As licitantes deverão se apresentar junto ao Pregoeiro(a) por meio de um rêpresentante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, podendo

ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
firmar declaraçôes, desistir ou apresentar razôes de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame.

6.1 . 1 . No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar Contrato Social ou
Registro que comprove sua capacidade de representar a mesma.

6.í.2. As participantes deverão apresentar tambem ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleiçóes de seus
administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica.

Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA,
CEP: 65.900-505' E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE, DE LICITAÇAO

6.1.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo Vl do Edital.

6.1.4. Fica facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comerciâl
do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP

6.1.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverâo ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão
parte do procêsso licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos
prazos de validade.

6.2. Caso as licitantes não se íaçam representar durante a sessão de lances verbais, ou
se.jam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
o. t.

6.3. Para cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer
interessado representando mais de um licitante.

6.4. As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de
Recebimento) dêverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) munacipal.

6.5. Somente serão aceitos como válidos os ênvelopes enviados pelo correio, que

comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. PoÍ forÇa da Lei Complementar no 123106 e do art. 34 da Lei no 11.488/07, as
Microe'npresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar
os procedimentos a seguir dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e que

eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à
regularidade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na declaração
prevista no item 6.1 .3;

b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta sela uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo
envelope, toda a documentação exigida neste Edital, ainda que os documentos
pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restriÇão, bem como alguma
espécie de documento que venha comprovar sua condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte;

c) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs,
EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situaçôes em que as
propostas apresentadas por MEs, EPPs ou COOPS sêjam iguais ou ate 5% (cinco
por cento) superiores a melhor proposta classificada.

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz , MA,
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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ESTADO DO MARÂNHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

7.2. Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
seguintê modo:

a) a t\IE, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão;

b) a nova proposta de preÇo mencionada na alínea entêrior deverá ser inferior àquêla
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde
que seu preço seja aceitável e a ljcitante atenda às exigências habilitatórias;

c) náo ocorrendo a contratação da lúE, EPP ou COOP, na forma da alínea enterior,
serão convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 7.1., alínea 'c', será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1., alínea 'c', o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua

parte externa as seguintes informações:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - ltllA
Pregão Presencial n' 069/20í 8-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro JuÇara. lmperatriz (MA)

cEP 65.900-4'10
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(,\ PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)

8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos.

a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em lÍngua portuguesa, sem

emendas, rasuras ou entrelinhas, devtdamente datada e assinada na última folha e
rubricada nas demais por pessoa juridrcamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identiÍicação do objeto
desta licitação, conforme Anexo L O licitante deverá indicar a descrlção detalhada e
especificaÇões nêcessárias à identificação, inclusive marca ê/ou modelo do produto cotado,
quando for o caso, conforme Anexo l, e respectivo preço por item, em moeda corrente
nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e por extenso.
Só seráo aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descriÇão dos valores. Em

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Eairro Juçara - lmperatriz - MA,
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail,com
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITU RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e
entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último.

b.í) PARA A FORMULAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A DESCRIçÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.

c) Atender às espêcificeçõês mínimas êstabêlecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referencia (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar datada e
assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
comoi custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

E) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD. ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE

PREçO IMPRESSA.

9. DAACETTAÇÃO rÁCrre

9.1. Os preÇos apresentados devem:

a) refletir os de mercado no momento, observado o prazo de entrega do produto;

b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e andiretos, tributos
incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,

treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do

objeto deste Edital e seus Anexos;

c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

9.2. As refeições deverão ser entregues todos os dias, de segunda a domingo e feriados.

Sendo que a quantidade e local de entrega do objeto da licitaÇão será conforme a solicitaÇão

e necessidade da Secretaria, logo após o recebimento da "Ordem de Serviço/Fornecimento",

emitida pela Contratante. A água mineral deverá ser entregue conforme solicitação e
necessidade da Secretaria, logo após o recebimento da "Ordem de Serviço/Fornecimento",
emitida pela Contratante.

9.2.1. A quantidade de marmitex/água mineral a ser entregue por dia será definida

diariamente conÍorme solicitação da SINFRA, bem como o local da entrega.

9.2.2. O horário de entrega das refeições na SINFRA será das 10h30min às 11h3Omin.

9.2.3. O fonecedor sujeitar-se-a fiscalização das refeiçóes/água mineral no ato da entrega,
reservando-se á SINFRA o direito de não proceder ao recebimento, caso encontre os
mesmos em condições insatrsfatórias. Sendo que se no ato da entrega, caso as refeiçóes
sejam recusadas, os mesmos serão devolvidos, devendo haver reposição de acordo com o
objeto licitado, sob pena de aplicaçâo das sanções administrativas previstas no Edital.

Rua Urbano Santos, n9 1657 Bairro Juçara - lmperatriz MA,
CEP; 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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9.2.4. As refeições deverão ser entregues acondicionadas em embalagem descartável
aluminizadas e transportada em caixas térmicas, obedecendo o cardápio, contendo tambem
um talher descartável.

9.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de entrega da mesma.

9.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaçôes de
preços, alterações ou alternativas nas condiçóes/especificaçóes estipuladas. Não serão
consideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões.

9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará na

desclassificação do licitante.

9.8. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na

Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no itêm
9.3.

í0. DA HABILITAçÃO

10. 1 . A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte e).terna os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n' 069/2018-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara. lmperatriz (MA)

cEP 65.900-410
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E

NUMERADA)

10.2. Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser

apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo

de cópia autenticada por cartório competente ou publicaÇão em órgão da imprensa oficial,

observados sempre os respectivos prazos de validade:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por âções, acompanhado de

documentos de eleições de seus administradores.

c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.

d) 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.

Rua Urbano Santos, ne 1657 Bairro.Juçara-lmperatriz-MA,
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d.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do ltlinistério da F azende
(CNPJ),

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e
Dívida Ativa e Previdenciária).

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuiçóes Estaduais e Dívida Ativa).

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

j) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.

k) Certrdão Negativa de Débitos Trabalhistas.

l) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

m) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigÍveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financerra da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) mesês da data de apresentaÇão da
proposta.

m.1) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.

m.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados:

m.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima).

- publicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do

licitante.

m.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílro do licrtante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

m.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.

Rua Urbano Santos, n9 1657 Bairro Juçêra - lmperatriz - MA,
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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m.2.4) o balanço patrimonial e as demonstraçóes contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

n) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (água mineral) e/ou prova dê
inscriÇão no cadastro de contribuintes municipal (fornecimento de "marmitex"), relattvo ao
domicílio ou sede do licitante, pertrnente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual.

o) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta ljcitaÇão, através da apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

p) Atestado da Vigilancia Sanitária (Alvará Sanitário) das dependências físicas da empresa,
para o fornecimento de "marmitex", comprovando sua habilitaÇão para tal serviço.

q) DeclaraÇão, frrmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condiÇão de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o

modelo do Anexo V do Edital.

10.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou

10.3.1. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio

documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo apresentar, neste caso, o documento comprobatório dê autorização para a
centralização.

10.3.2. Serâo dispensados da apresentaÇão de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documêntos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da

malriz.

10.4. As certidÕes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão

efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.

10.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na

inabilitação do licitante.

11. DO PROCEDIMENTO

11.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos rnteressados ou
seus representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e

os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 01) e os documentos de
habilitação (Envelope 02).

1í .1 .1 . O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos.

1í.2. lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz MA,
CEP: 65.900-505 - E mail: cplimperatriz@hotmail.com
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estejam no local designado pelo menos í5 (quinze) minutos antes do referido horário.

í1.3. Após a veriíicação dos documentos de credenciamento dos representantes dos
licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V serão
recebidas as propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do
preÇo, desclassificando-se as incompatíveis.

11.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de Menor Preço e os das ofertas com preços até 1Oo/o (dez por
cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, até a proclamação do vencedor.

11.4.1. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra
ao licitante, na ordem crescente do desconto.

11 .4.2. Poderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo
razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.

11.4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.

1'l .4.4. Depois de deÍinido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificaÇão dos
licitantes remanescentes.

11.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condiçóes definidas no item 11 .4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preÇos oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condiçáo todos
participarão da etapa de lances verbais).

11.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.

11 .7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a

contrataÇão.

í1.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a)

Pregoeiro(a), os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

1 1 .8.1 . Após o encerramento da etapa competitiva, os demais licitantes poderão igualar
suas ofertas ao valor da menor proposta do licitante mais bem classificado.

11.8.2. A apresentação de novas propostas na forma do item 11.8.1 não prejudicará o

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

11.8.3. Serão registrados na ata de registro de preços os preÇos e quantitativos do licitante
melhor classificado durante a fase competitiva.

11 .8.4. Será incluído, na respectiva ata da sessão pública do pregão na forma de anexo, o
registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do

Rua urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz MA,
CEP:65.900-505 E-mail: cplim peratriz @ hotma il.com
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licitante vencedor na seqüência de classificaçáo do certame, excluído o percentual referente
à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos no previsto no art. 3',
da Lei no 8.666/93.

11 .8.5. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item antêrior, serão
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante e fase competitiva.

11.8.6. Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competação relativa aos demais itens objeto desta licitaÇão.

11.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o
menor preço ofertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugar.

11.9.1. Em seguida, dará continuidade a abertura dos envelopes de habilitação dos demeis
licitantes que aceitarem registrar seus preços, igualando suas ofertas ao valor da menor
proposta do licitante mais bem clâssificado.

11 . 1 0. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante
atenda às condições fixadas neste edital.

11 .11 . Nas situaçóes prevrstas nos subitens 11 .7 , 11.8 e 1 1 .1 0, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar daretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

'11 .12. Verificado o atendimento das exigências íixadas neste edital, será classificada a

ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedo(es) aquele que ocupar o primeiro lugar,

sendo-lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame;

11 . í 3. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as
empresas poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos
mesmos.

11 .14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)

Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

í2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Esta licitação é do tipo Menor Preço por ltem, em consonância com o que estabelece
a legislação pertinente.

12.2. Serào desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condiçóes
deste edital, notadamente às especrficações mínimas contidas na Proposta de Preços.

12.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condiçõês deste edital, apresente o MENOR PREçO POR ITEM.

12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro.Juçara - lmperatriz - MA,
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mesma sessão e na presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio,
na forma do disposto no § 20 do artigo 45 da Lei no 8.666/93.

'12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por êxtênso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o velor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.

13. DO DIREITO DE RECURSO

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razóes, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dies para a apresenteçáo das razões do recurso, podendo
juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

13.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida
a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou
vencidos os respectivos prazos legais.

13.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
supenor, por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou

encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisáo,
obedecidos os prazos legais.

13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

'13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a

autorrdade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a

licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preço.

13.6 A falta de manifestaÇão imediata e motivada do(s) Iicitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a)

ao vencedor.

í4. DO REGISTRO DE PREçO

14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é o conjunto de procedlmentos para o registro

formal de preços, relativo à aquisição de bens e serviços, visando a eventuais e futuras

aqursições da Administração Pública.

14.2. A Ata de Registro de Preço é um documento vinculativo, obrigacional, com as

condiçóes de compromisso para a futura contratação/aquisição, inclusive com preços,

especificações técnicas, fornecedores e órgão participantes, conforme especificações
contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas apresentadas pelos

licitantes, conforme exigências editalícias.

14.3. A descrição e quantidades constantes no Termo de Referência contém a estimativa

máxima para fornecimento em um (01) ano, e em conformidade com a legislaÇão, não
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obrigando o Município de lmperatriz a contratar/adquirir a quantidade total estimada,
possibilitando a aquisição integral, parcial ou mesmo a não aquisição.

14.4. O presente Registro de Preços terá valadade de um (01) ano, a contar da data de
assinatura da respectiva ARP.

14.5. A existêncaa de Registro de PreÇo não obriga a Administraçáo a firmar as contratações
que delas poderão advir, facultando)he a rcalizaçào de procedimento específico para a
execução dos servrços pretendidos, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade e de condiçóes.

14.6. Homologado o resultado do certame, a Comissão Permanente de Licitação convocará
os interessados para assinatura da ARP, no prazo de até 05 (cinco) dias, respeitada a
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, a qual se
constitui em compromisso formal de fornecimento nas condiÇões estabelecidas, observados
os requisitos de publicidade e economicidade.

'14.7. A aquisiÇão dos produtos junto ao fornecedor registrado será formalizada pelos
Orgãos lntegrantes da ARP, conforme consta do Termo de Referência, através de
requisiÇão formal, ou similar, no que couber.

14.8. Caso o proponente vencedor não atenda à convocação, nos termos referidos no item

anterior, é facultado à Administração, dentro do prazo e condiÇões estabelecidas, convocar
os remanescentes, na ordem de classificação, para Íazêio em igual prazo e nos termos de
sua proposta, ou revogar o lote, ou licitá-lo.

15. DOS ORGÃOS PARTTCIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

15.1. Orgãos Participantes - lntegram aAta de Registro de Preço a Secretaria Municipal de
lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA, a Secretaria de Planejamento, Fazenda e

Gestão Orçamentária - SEFAZGO, Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES e
Secretaria de AdministraÇão e Modernização - SEAMO, tendo como Órgão Gerenciador do
presente SRP a Superintendência de Registro de PreÇo desta Comissão Permanente de
Licitação - CPL

15.2. Orgãos não participantes - todos os demais órgãos da administraÇão pública

municipal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, conselhos escolares, empresas
públicas, sociedades de economia mista, conselhos municipais e demais entidades
controladas, direta ou indiretamente pelo Município.

16, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes ou qualquer

outro órgão/entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do
certame objeto deste Edital, mediante prévia consulta a Superintendência de Registro de
Preço desta Comissão Permanente de Licitação, desde que devidamente comprovada a

vantagem, respeitado o limite contido no Decreto Municipal no 13, de 31 de março de2015.

16.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando dese.;arem

fazer uso da Ata de Registro de Preços, devêrão manifestar seu interesse junto a Comissão
Permanente de Licitação, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos
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\preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

16.3. O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentês da Ata de
Registro de Preços sem prévia autorização do Órgão Gerenciador.

16.4. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Prêços, observadas as
condiçóes nela estabelecrdas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos nâo
participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo
previsto, desde que este fornecimento não prejudique as obrigaçóes anteriormente
assumidas, respeitedo o disposto no Decreto Municipal no í3, de 31 de março de 2015.

16.5. As soliciteções de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do
órgão gerenciador serão realizadas por meio de ofício êmitido pela presidência do órgão
gerenciador.

í7. DA EXCLUSÃO DO FORNECEDOR REGISTRADO

'17. 1 . O licitante registrado terá seu registro cancelado quando.

17. 1 .1 . Descumprir as condiÇões da Ata de Registro de Preços.

17.1.2. Náo retirar a respectiva Nota de Empenho ou rnstrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

í7.1.3. Não aceitar reduzir o seu preÇo registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado.

17 .1 .4. fiver presentes razóes de interesse público.

17.1.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos I, ll e lV do caput do
Decreto Municipal no 13, de 31 de março de 2015, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizada por despacho da Presidência da CPL.

17 .1.6. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou força maior dêvidamente comprovado.

í8. OAS OBRTGAÇOES DO ORGÃO GERENCTADOR

18.í. Compete ao Orgão Gêrenciador.

18. í .1 . Praticar todos os atos de controle e administraÇão do Sistema de Registro de Preços
- SRP

18.1 .2. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro

de Preços.

18.1 .3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que

solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos.

18.1.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços

registrados.

18.1.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla deíesa e o contraditório, decorrentes de

descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

Rua Urbdno Santos, ns 1657 - Bairro.luçara - lmperatriz MA,
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18.1.6. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovaÇão da vantajosidade
dos preços registrados.

18.'l .7. Registrar no Portal de Compras a âta de registro de preço.

18.1 .8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata nas contratações
dela decorrentes.

18.2. Compete aos órgãos interessados e não participantes:

18.2.1 . Manifestar intenção de compra por meio ofício ao Orgão Gerenciador.

18.2.2. Contratar os produtos obedecendo ao quantitativo registrado, por meio de
instrumento contratual, conforme minuta anexa ao edital, em até noventa daas, observado o
prazo de vigência da ata.

í8.3. Compete aos órgãos participantes e não paÉicipantes, na qualidade de
Contratante:

18.3.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida neste edital, após o recebimento
definitivo dos produtos/serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigações legars,
fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Termo de Referência.

'18.3.2. Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar e

fiscalizar a execução do Contrato.

18.3.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

1 8.3.4. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constantes da execução do objeto do termo de Referência, para que sejam adotadas as

medidâs corretivas necessárias.

18.3.5. lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento
dos materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

'18.3.6. Verificar se a execução do objeto for realizada com observação às disposições
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento.

18.3.7. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena.de

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 8í da Lei 8.666/93

e suas alterações.

18.3.8. Verificar a regularidade íiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma

de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

18.3.9. Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos
necessários à execução do objeto do contrato e indicar os locais onde os materiais serão
entregues.

18.3.10. Permitrr o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que estejam

Rua Urbano Santos, ns 1657 Bairro iuçara - lmperatriz - MA,
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devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crechá de idêntificação,
para a entrega material.

18.3.11. Proporcionar todas as condiçóes para que a Contratada possâ executar o objeto de
âcordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Termo de Referência.

18.3.12. Ex,gir o cumprimento de todas as obrigeÇões essumidas pela Contratade, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

18.3.13. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

18.3.14. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

18.3.15. Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
legislaÇão.

19. DA ATA DE REGISTRO DE PREçO

'1 9.'1 . Após a homologação da licitação, o Orgâo Gerenciador, respeitada a ordem de
classificaÇão, convocará, no prazo de 05 (cinco) dias, o (s) declarado (s) vencedor (es) para

assinatura da Ata de Registro de Preços.

19.2. Sempre que o beneficiário não atender à convocação para contratar, sem prejuízo da

sanÇão que a ele possa ser imposta, é facultado à Administração, dentro do prazo e das
condiçôes estabelecidos, convocar os remanescentes, na ordem de classificação, para Íazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar a licitação.

19.3. A Ata de Registro de Preços, publicada no site do município, aperfeiçoará o

compromisso de execução nas condições estabelecidas no Edital, terá a validade de 12

(doze) meses, a partir da sua assinatura.

19.4. A existência de preços registrados não obriga a AdministraÇão a contratar, facultando-
se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condiçôes, nos termos do Decreto
Í\Iunicipal no '13, de 31 de março de 2015.

20. FORMA E PRAZO NA ENTREGA DAS REFEIçOES

20.1 As refeições deverão sêr entregues todos os dias de segunda a domingo e feriados.

Sendo que a quantidade e local da êntrega do objeto deste contrato será conforme a

solicitação e necessidade da Secretária, logo após da "Ordem de Fornecimento" emitida
pela Secretaria lnfraestrutura e Serviços Públicos.

20.2 A quantidade de marmitex a ser entregue por dia será definida diariamente conforme
solicitaÇão da SINFRA, bem como o local da entrega.

20.3 O horário de entrega será das '10h30min às 1íh3Omin

20.4 O fornecedor sujeitar-se-á fiscalização das refeiÇôes no ato da entrega, reservando-
se a SINFRA o direito de não proceder ao recebimento, caso encontre os mesmos em

condições insatisfatórias. Sendo que se no ato da entrega, caso as refeiÇões sejam

Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA,
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recusadas, os mesmos serão devolvidos, dêvendo hâver reposição de acordo com o objeto
licitado, sob pena de aplicaçôes das sanções administrativas prevista no edital.

2í. FORMA E PRAZO DE ENTREGA DA ÁGUA MINERAL

21 .1 Os produtos deverão ser entregues conforme a solicitação e necessidade da
Secretária, logo após da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria lnfraestrutura e
Serviços Públicos.

21.2 A quantidade dos produtos a serem entregues bem como o local da entrega será
definido pelo órgâo solicitante.

21 .3 O fornecedor sujeitar-se-á fiscalização das suas instalaÇões, rêservando-se a SINFRA
o direito de não proceder ao recebimento, caso encontre os mesmos em condições
insatisfatórias. Sendo que se no ato da entrega, caso os produtos sejam recusados, os
mesmos serão devolvidos, devendo haver reposiÇão de acordo com o objeto licitado, sob
pena de aplicações das sansóes administrativas previstas no edital.

22. DA ACETTAÇAO DO OBJETO

22.1 Entregue o produto, se estiver em perfeitas condições, atestado pela SINFRA, será
recebido, por servidor especialmente designado, que assinará o " lermo de recebimento do
produto".

22.2 O termo de recebimento do produto", somente será assinado se a licitante
vencedora, tiver atendido todas as condiçôes especificadas neste termo de referência, bem

como as especificaÇões apresentadas na Propostas.

22.3 Os produtos, objeto deste Pregão, serão considerados aceitos somente após terem
sido conferidos pela respectiva área solicitante e atendidas as especificaÇões e condições
exigidas neste edital.

22.4 Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condiçóes pactuadas

ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do fornecimento de sua

responsabilidade, bem como a repetição de procedimentos as suas próprias custas para

correção de falhas, visando a apresentação da qualidade dos produtos.

22.5 O transporte e a embalagem dos produtos objeto deste pregão, será de
responsabilidade da empresa contratada.

23. OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

Rua UÍbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA,
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20.5 As refeições deverão ser entregues acondicionadas em embalagem descartável
aluminizadas e transportada em caixas térmicas, obedecendo o cardápio, contendo também
um talher descartável.
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23.2 Sanar imediatamente
fiscalização.

quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela

23.3 Permitir e fiscalização dos produtos e quâlidadê frnal por parte de representantes do
CONTRATANTE ou de quem esta indicar, devidamente credenciados, fornecendo-lhes
todas as iníormações solicitadas e atendendo prontamente as observações do contrato e
exigências apresentadas;

23.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, conforme o art.70 da
Lei 8.666/93.

23.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes
assumidas, todas condiçóes de habilitaçáo exigidas na licitação.

24. DO ACOMPANHAMENTO E DA F|SCALIZAÇÃO

24.1 O fornecimento dos produtos, objeto da presente licitação será feita diretamente a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, e atestado por servidor
desta instituição designado para esse fim.

24.2 O responsável pelo recebimento, anotará em registro próprio todas as ocorrências

24.3 A Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos, caberá a fiscalizaçáo do
fornecimento dos produtos. Para tanto, serão nomeados fiscais que terão poderes para

exigir do contratada o perfeito atendimento as cláusulas contratuais.

24.4 A Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos, designará servidor para

recebimento e fiscalização do contrato.

25. DAS PENALIDADES

25.1 O não cumprimento das obrigações deste termo de reíerencia sujeitará a contratada
as seguintes penalidades:

25.1 .1 Por entregar os produtos fora do prazo pré-estabelecido pela contratante,
determinadas neste termo de referencia. Multa de 5% (cinco por cento) do valor unitário do
contrato.

25.1.2 Por não estarem os produtos de acordo com as especjficações definidas neste
Termo de Referência. Multa de 3% (três por cento) do valor unitário do contrato.

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro.Juçara - lmperatriz MA,
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25.1.3 Por não atender solicitação de informações da fiscalizaÇão, dentro do prazo
estipulado. Multa de 1% (um por cento) do valor unitário do contrato, por ocorrência.

25.1.4 PoÍ não sanar imediatamente irregularidades identiÍicadas pela fiscelização da
SINFRA. Multa de 2% (dois por cento) do valor unitário do contrato, por ocorrência.

25.1.5 Não atendimento as demais obrigações contratuais. Multa de '1%(um por cento) do
valor unitário do contrato, por irregularidade não especifrcada expressamente nas letras
anteriores. A reincidência do não cumprimento de qualquer obrigação determinada neste
Termo de Referencia sujeitará a contratada, a critério da fiscalização da SINFRA, as multas
de graduação mais elevadas, ou a rescisão contratual.

25.'1.6 Considera-se como preço unitário do contrato, para fins de incidências de multas, o
valor da ultima fatura mensal.

26. DO PAGAMENTO

26.1 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda
e Gestáo Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em ate 30
(trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas
fiscais do(a) fornecimento/Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente
Públicot

26.2 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a)
fornecimento/prestação dos serviços, à medida que forem entregues os mesmos, não
devendo estar vinculado a liquidação total do empênho;

26.3 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais,
comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e t\Iunicipal,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT), bem

como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos

contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;

26.4 A periodicidade dos pagamentos será mensal;

26.5 Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos produtos

devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato;

26.6 A atestação da Íatura correspondente ao fornecimento caberá ao fiscal do contrato
ou outro servidor designado para esse fim;

26.7 Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolverá
o documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento ate que esta
providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela

Contratante,

Rua Urbano Santos, ne 1657 Bairro Juçara - lmperatriz - MA,
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26.8 No caso de faturas emitidas com erro, â contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir

da data de recebimento do documento corrigido;

26.9 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento

após a atestação de que os produtos foram entregues em conformidade com as
especificações do contrato;

26.10 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizaÇões devidas pela CONTRATADA, nos termos do termo;

26.11 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros

simples;

26.12 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos, N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento

e a do efetivo pagamento; I = indice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor
da prestação em atraso.

27. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

27.1 . O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará da data de sua assinatura até 31 de

dezembro do exercício financeiro em que for formalizado.

27.2. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme
necessidade de cada órgão lntegrante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções
previstas na Lei 8.666/93 e suas alteraÇões.

27.3. Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na sede dos
órgãos integrantes, conforme cronograma de cada uma, em lmperatriz/MA ou local

designado por pessoa competente para tal, acompanhando da respectiva nota Íiscal por
pessoal qualificada da contratada.

28. COMPOSTÇÃO DAS REFE|çÔES

28.1 A composição das reÍeições diárias deverá ser variada, conforme cardápio constante
do item 1.2 deste Edital, contendo no mínimo 7509 (setecentos e cinquenta gramas),

devendo as mesmas apresentar produtos de qualidades e diversidades.

28.2 As refeiçóes devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio descartáveis,
formato redondo, com aproximadamente, 8 e 9 ecm de profundidade com tampa.

29. LOCAL E PREPARAÇAO DOS ALIMENTOS

29.1 A empresa estará sujeita a fiscalização de suas instalaçôes físicas por parte do órgão
contratante.

Rua Urbano 5antos, ne 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA,
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30. DAS DISPOSIçOES GERAIS

30.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitentês
quanto à intençáo de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) lavrará a ata da sessão e
submeterá o processo à homologaÇão da autoridade competente.

30.1.1. No caso de interposiÇão de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a

autoridade incumbida da decisão fará a homologaçáo.

30.2. O vencedor obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçôes da proposta, os acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65,

§ 1o, da Lei n" 8.666/93

30.3. A Prefeitura Municipal de lmperatriz/MA poderá revogar a licitaÇáo por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta. devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocaÇão de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

30.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendo
aceitado sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem.

30.5. A participação nesta licitação implica na acertação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condiçóes.

30.6. O(A) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitaÇão, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

30.7. Não serão considerados motivos para desclassificaÇão srmples omissóes ou erros
formais da proposta ou da documentação, desde que sêjam irrelevantes e não prejudiquem

o processamenlo da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demais licitantes.

30.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da

AdministraÇáo, a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento.

30.9. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.

30.10. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a AdministraÇão Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.

30. 11 . Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com
vista franqueada aos interessados na licitação.

30.12. As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.
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30.13. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.

30. 14. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaÇões e

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

30.15. A homologaÇão do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

30.í6. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação
vigente.

30.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

30.18. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.br, ou

obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de

Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
F azenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, 1657, Bairro JuÇara, lmperatriz/MA, estando disponível para

atendimento em dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

lmperatriz/MA, 05 de junho de 2018.

Franci6co Séná Leat

'-Pregoeiro
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PREGAO PRESENCIAL NO 059/2018 - CPL

ANEXO I

(Proposta de Prêços e Termo de Referência)

de

Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de _, na
Rua_. no _. inscnta no CNPJ/|\,4F sob o número_.
neste ato representada por _, portador do CPF no e
RGno-,abaixoassinado,propóeaSecretariaMunicipa|deSaúde,oSpreÇoS
inÍra discriminados, para Registro de preços para futura e eventual contrataÇão de empresa
para o fornecimento de refeiÇões prontas tipo "marmitex" e água mineral para o atendimento
das necessidades da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA e
demais secretarias participantes, objeto do PREGÃO PRESENCIAL no 069/2018-CPL:

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua abertura.

b) As refeições deverão ser entregues todos os dias, de segunda a domingo e feriados.
Sendo que a quantidade e local de entrega do objeto da licitação será conforme a
solicitação e necessidade da Secretaria, logo após o recebimento da "Ordem de
ServiÇo/Fornecimento", emitida pela Contratante. A água mineral deverá ser entregue
conforme solicitação e necessidade da Secretaria, logo após o recebimento da
"Ordem de Serviço/Fornecimento", emitida pela Contratante.

c) PreÇo Total por extenso R$............ (

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro luçara - lmperatriz - MA,

CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

t

24

_de 2018.
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ESTADO DO MARANHAO

PREFETTURÂ ]TIUNICIPÂL DE IIIPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRÂESTRUTURA E SERVIçOS PúBLICOS

lmperatr,z - MA em 30 de abril de 2018

l1

a

C

,./nfi!dt(oQ.du_vA
Natália Holanda Rodriftues

Matrícula n.s 50.778-4.

g-Â

ARFNS
3

ol

REFEI@ES PRONTAS TIPO nMarmitex' n.e 08, com
peso mínimo de 7509 por unidade, acondicionada em

embalagem descartável aluminizada e transportada
em caixas térmicas, com cardápio variado semanal em
anexo, e tâlher descartável para atender os
trabalhadores da Secretaria de lnfraestrutura no prazo

de 12 meses

UND 4.OOO 13,16 52.640,00

02

REFEIçÕES PROMIÀS TIPO ',Marmitef n.e 09, com
peso mínimo de 8oog por unidade, acondicionada em

embalagem descartável aluminizadâ e transportada
em caixas térmicas, com cardápio variado semanal em

anexo, e talher descartável pâra atender os
trabalhadores da Secretaria de lnfraestrutura no prazo

de 12 meses

4.000 15,33 61.320,00

03 UND 28.800,00

Áe ua utnEnaL seM GÀs 2@Ml- Água Mineral sem
gás, de boa qualidade, com características físico-
químicas padrão, isenta de sujidades, acondicionada

em caixas com capacidâde para (48 quarenta e oito
unidades / coPo dê 20o ml cada), embaladas em
copos descartáveis de plástico polipropileno
transparente, com nítida visibilidade. Constando nos

copos, de forma legível, a data de fabricação e de
validade do produto.

48.000 0,60

TOTAI MÁXIMO ESNMADO Rs t42.7@,ú

llctatatta ta rGtÂaattutut^
a ttYtcaa taaucla
CNPJr 06.l58.ISS/OOOI-16
Ruô Y, VÂ, - tlova líhp...ti:
65.90?-180 -lmp..âth!- MA

UND

I
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFETÍURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETÂRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVTçOS PÚBLICOS

t 1.1 t)

0

SINFRA
Pre^dm..c 22.01.122l2o13

;r
G

PREFEITURA DE

IMDERATR,IZ

SECRETAR]A DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBUCOS

REGISTRO DE PREçOS PARA FUTURA E EVENTUAT CONTRATAçÃO
DE EMPRESA PARA O FORNECTMENTO DE REFETçÕES PRONTAS,

TIPO "MARMITEX" PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA

SECRETAR]A DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS.

7

atci!taí^ o! tttti^E5ÍRUtuF
a a!tvtço! a0aucor
CNPJ: 06.158.45slooolr6
Rua Y, s/n! - Novà mpe/atr z
55go7-lao - lmDeÍatri2 - üÂ

í-q\N'.1 \\ - ,2---)'\»>"''
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECREÍARIA DE INFRÂESTRUTURÂ E SERVIçOS PÚBLICOS
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ESTADO OO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TMPERATRIZ

SECRETARIA DE TNFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚ

a

1, JUSTIFICATIVA

1.'1 . A Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos, necéssita
da registro de preços para futura e eventual contrataçáo de empresa
para o fornecimento de refeiçÕes prontas, tipo "marmitex" para o
atendimento das necessidades da Secretaria de lnfraeskutura e
Serviços Públicos, objetivando o atendimento das demandas
necessárias no município de lmperatriz - MA e ainda para o
atendimento das diversas frentes de trabalho de manutençáo de vias
públicas, logradouros, drenagem, executados costumeiramente por
esta Secretaria.

2. OBJETO

2.1 Registro de preços para futura e eventual contrataÉo de empresa para
o fornecimento de refeições prontas, tipo "marmitex" para o atendimento das
necessidades da Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos, visando o
atendimento das demandas oriundas desta secretaria, conforme planilha e
cardápio abaixo:

tÍE DESCRI o UN
D

QTD R$ UNIT TOTAL
M

REFEIÇ ES PRONTAS TIPO

01

"Marmitex" n.o 08, com peso
mínimo de 7509 por unidade,
acondicionada em ernbalagem
descartável aluminizada e
transportada em caixas térmicas,
com cardápio variado semanal em
anexo, e talher descartável para
atender os trabalhadores da
Secretaria de lnfraestrutura no

13,16 52.640,00

prazo de 12 meses.

3

UN r 4.000
D

taclÉÍ^tt^ oa I t{ FpÁÉsÍPUTUT
! tltvtcoÊ aúgucoa
cNPJ 06.158.455l000r.r6
Rla Y, s/ni - Nova mDeratrLz
65.9Orn8O - lmpê.àlriz -,ía

__,1
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03 padráo, isenta de sujidades,
quarenta e oito unidades/ COPO
de 200 ml cada), embaladas em

,copos descartáveís de plástico
polipropileno transparente, com
nítida visibilidade. Constando nos
copos, de forma legível, a data de
fabricação e de validade do

lproduto.
] TOTAL MO ESTIMADO

6"t.320,00

0,60 28.800,00

R$
142.760,00

EsÍADo oo ulnannÃo
PREFEIÍURÂ MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

sEcRETARta DE TNFRAESTRUTURA E sERvrços púau

REFEI ES PRONTAS TIPO
"Marmitex" n.o 09, com Peso
mÍnimo de 8009 por unidade,
acondicionada em embalagem
descartável aluminizada e
transportada em caixas térmicas,
com cardápio variado semanal em
anexo, e talher descartável para
atender os trabalhadores da
Secretaria de lnfraestrutura no

4.000 15,33

zo de 12 meses.
UA MINERAL SEM S

2OOML, Água mineral sem gás de
boa qualidade, com
características físico-químicas

UN
D

UN
D

48.000

I

I

4

l

2.2 Para composição das reÍeições, foi elaborado um cardápio semanal
elaborado por profissional com competência necessária para tal finalidade,
pertencente ao quadro de servidores do município de lmperatriz, conforme planilha
abaixo:

Feijâo
Preto

Chunasco
Misto:

linguiça,
carne e
frango

SINFRA
18.

Arroz
Branco

AtÍoz
Branco

Arroz
Branco

Anoz
Branco

Arroz
Branco

Arroz Branco
Arroz

Branco
Feijáo

Carioca
Feijão

Carioca
Feijâo
Preto

Feijão
Carioca

Feüão
Carioca

Feijão
Carioca

Assado
de Panela
tradicional

lsca de
Carne ao

molho

Bife de
Panela

Cozido
brasileiro

Peito de
frango

frito
acebolado

Carne
Suína
frita

Churrasco
Misto:

linguiça,
carne e
frango

Peito de
frango

frito
acebolado

Frango
assado

Frango
assado

aÊcP!Í^rt^ Da I xtt E!Í
!!rtvtço!tútúco3
CNPJ: 06,158.455l00O1-l€
Rua Y, s/.! ' Nova lmoerâ
65907n8O.lmperàtnz -

I
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Assado
de Panela
tradicional
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEIÍURA MUNICIPAL DE IMPE Proc. Adm. íe 22.01.12212018.

Fothâ n._

SINFRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

3, VALORES ESTIMADOS

3.1 . O Valor global estimado de acordo com o preço de praticado no
mercado, para aquisição dos produtosé de R$ í42.760,00 (cento e
quarênta e dois mil, o cento sotonta teai$, sendo que a empresa
vencedora é aquela que oferecer menores preços, prezando as
qualidades dos produtos licitados.

qt. Para a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de
licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL utilizando-se o Sistema
de Regisho de Preços a qual observará os preceitos de direito público
e, em especial as disposiçÕes da Lei Federal no. 10.520 de 17 de julho
de 2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal no. 8.666 de 21 de junho
de 1 .993 e suas alteragÕes, da Lei Complementar no. '123 / 2006, da Lei
Complementar no. 14712014 e outras normas aplicáveis à espécie,
além dos Decretos Munícipas no 02212007 e 01312015.

4.2. Em atençâo ao art. 3o do Decreto Municipal no 013/2015, a escolha da
licitação para Sistema de Registro de Preços - SRP, está amparada
nos termos do art. 3o do Decreto Municipal no 013/2015, uma vez que a
administragâo nâo consegue definir previamente os quantitativos que
serâo demandados, haja vista não saber, com exatidáo, a demanda
mensal da administração e o período que se concretizará a
contratação. Há ainda, a conveniência de que as entregas sejam feitas
de forma parcelada, e a possibilidade de atender mais de órgáo ou
entidade da administração pública.

5. DOS CRITÉR|OS DE HAB|L|TAçÃO

5.1. Deverá ser obecido quando da elaboração da minuta do instrumento
convocatório, o disposto na Lei Federal no 8.666/93, em especial o

5

i\N TRA

Macarrão
ao alho e

óleo

Macarráo
ao alho e

óleo

Macarrão
ao alho e

óleo

Macarrâo
ao alho e

óleo

Macarrão
ao alho e

óleo

Macarrão ao
alho e óleo

Macarrão
ao alho e

óleo
Farofa Farofa Fa rofa F aroÍa Farofa Farofa Farofa

Batata
Doce frita

Mix de
folhas
com

tomate

Legumes
sauté

Macaxeira
cozida

Cenoura
com

chuchu

Batata
Doce
cozida

LeumesSauté
Macaxeira

Cozida

Vinagrete

Mix de
folhas
com

tomate

Vinagrete

Mix de
folhas
com

tomate

Vinagrete

Mix de
folhas
com

tomate
Banana Mexirica Melância Banana Mexirica Melância Banana

disposto nos arts. 27 ao 32; alclftart^ oÉ tran^E3tEUÍr
!3!tvlçot tlrBt.tcoa
CNPJ: o5.158.455,/00Ol-16
Rua Y, s/nr - Nova hpêrôÍrz
65.907-180 " lmpêràtri: - MA

n

4. DA MODALIDADE
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ESÍADO DO MARANHÃO
PREFEIÍURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBLICOS

5.2. Alemdas exigências contidas nos artigos supracitados, a empresa
deverá apresentar atestado da vigilância sanitária (Alvará Sanitário)
das dependênc
para tal serviço.

ias físicas da empresa, comprovando sua habilitaçáo

6. FORMA E PRAZO DE ENTREGA DAS REFEIÇÕES

6.1. As refeiçôes deverâo ser entregues todos os dias de segunda
domingo e feriados. Sendo que a quantidade e local da entrega do
objeto deste contrato será conforme a solicitaçáo e necessidade da
Secretária, logo após da "Ordem de Fornecimento" emitida pela
Secretaria lnfraestrutura e Serviços Públicos.

6.2. A quantidade de marmitex a ser entregue por dia será definida
diariamente conforme solicitaçáo da SINFRA, bem como o local da
entrega.

6.3. O horário de entrega será das 10h30min às 1 t h3Omin.

6.4. O fornecedor sujeitar-se-á fiscalização das refeiçôes no ato da
entrega, reservando-se a SINFRA o direito de não proceder ao
recebimento, caso encontre os mesmos em condições
insatisfatórias. Sendo que se no ato da entrega, caso as refeiçÕes
sejam recusadas, os mesmos serão devolvidos, devendo haver
reposição de acordo com o objeto licitado, sob pena de aplicaçÕes
das sanções administrativas prevista no edital.

6.5 As refeições deverâo ser entregues acondicionadas em embalagem
descartável aluminizadas e transportada em caixas térmicas,
obedecendo o cardápio, contendo também um talher descartável.

7. FORMA E PRAZO DE ENTREGA DA ÁGUA MINERAL

7.1 . Os produtos deverão ser entregues conforme a solicitação e
necessidade da Secretária, logo após da 'Ordem de Fornecimento'
emitida pela Secretaria lnfraestrutura e Serviços Públicos.

7.2. A quantidade dos produtos a serem entregues bem como o local da
entrega será definido pelo órgão solicitante.

7.3 O fornecedor sujeitar-se-á fiscalizaçáo das suas instalações,
reseryando-se a SINFRA o direito de nâo proceder ao recebimento,
caso encontre os mesmos em condições insatisfatórias. Sendo que
se no ato da entrega, caso os produtos sejam recusados, os
mesmos serão devolvidos, devendo haver reposi de acordo com

6
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EsrADo oo nlnarnÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERAÍRIZ

SEcRETARTA DE TNFRAESTRUTURA E sERvrços púaucos

o objeto licitado, sob pena de aplicaçÕes
administrativas previstas no edital.

1a.

8. DAACEITAçAO DOOBJETO.

8.1. Entregue o produto, se estiver em perfeitas condições, atestado pel
SINFRA, será recebido, por servidor especialmente designado, que
assinará o " termo de recebimento do produto".

8.2 O termo de recebimento do produto", somente será assinado se a
licitante vencedora, tiver atendido todas as condições especificadas
neste termo de referência, bem como as especiÍicações
apresentadas na Propostas.

8.3. Os produtos, objeto deste Pregáo, serão considerados aceitos
somente após terem sido conferidos pela respectiva área solicitante
e atendidas as especificações e condiçôes exigidas neste edital.

8.4 Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as
condições pactuadas ficando ao encargo da contratada o controle de
qualidade do fornecimento de sua responsabilidade, bem como a
repetição de procedimentos as suas próprias custas para correção
de falhas, visando a apresentaçâo da qualidade dos produtos.

8.5. O transporte e a embalagem dos produtos objeto deste pregão, será
de responsabilidade da empresa contratada.

9. COMPOSIÇAO DAS REFE|çÕES.

9.1. A composição das refeições diárias deverá ser variada, conforme
cardápio constante do item 2.2 deste Termo de Referência,
contendo no mínimo 7509 (setecentos e cinquenta gramas),
devendo as mesmas apresentar produtos de qualidades e
diversidades.

9.2. As refeiçôes devem ser servidas utilizando as embalagens em
alumÍnio descartáveis, formato redondo, com aproximadamente, 8 e
9 ecmde profundidade com tampa.

10.LOCAL E PREPARAçAO DOS ALTMENTOS

10.1. A empresa estará sujeita a fiscalizaçáo de suas instalações físicas
por parte da SINFRA.

7

1 I.OBR|GAÇOES DA CONTRATADA

I



-s
q1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITUR.A MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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SECRETARTA DE TNFRAESTRUTURÂ E SERVTçOS PÚELICOS

11.1. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigaçÕes
decorrentes do contrato.

11.2. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou d
verifi cados pela fi scalização.

11.3. Permitir a fiscalizaçâo dos produtos e qualidade final por parte de
representantes do CONTRATANTE ou de quem esta indicar,
devidamente credenciados, fornecendo-lhes todas as informaçÕes
solicitadas e atendendo prontamente as observaçÕes do contrato e
exigências apresentadas;

11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, conforme o art. 70 da Lei 8.666/93.

11.5. Manter, durante toda a execuçáo do contrato, em compatibilidade
com as obrigaçÕes assumidas, todas condiçÕes de habilitação
exigidas na licitação.

l2.PENALIDADES

12.1. O não cumprimento das obrigações deste termo de referencia
sujeitará a contratada as seguintes penalidades:

12.1.1. Por entregar os produtos fora do prazo pré-estabelecido
pela contratante, determinadas neste termo de referencia.
Multa de 5% (cinco por cento) do valor unitário do
contrato.

12.1.2 Por náo estarem os produtos de acordo com as
especificações definidas neste Termo de Referência.
Multa de 3% (três por cento) do valor unitário do contrato.

12.1.3. Por nâo atender solicitaçâo de informações da
fiscalizaçáo, dentro do prazo estipulado. Multa de 't7o (um
por cento) do valor unitário do contrato, por ocorrência.

12.1.4. Por náo sanar imediatamente irregularidades identificadas
pela fiscalizaçâo da SINFRA. Multa de 2% (dois por
cento) do valor unitário do contrato, por ocorrência.

Não atendimento as demais obrigaçÕes contratuais. Multa
de 1%(um por cento) do valor unitário do contrato, por
irregularidade nâo especificada expressamente nas letras
anteriores. A reincidência do não cumprimento de
qualquer obrigaçáo determinada neste Te

)
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ESTADO DO IIIARÂNHÃO
PREFEITURÂ }lU ICIPAL DE II[|PERATRIZ

SECRETARIÂ DE INFRAESTRUTURA E SER\rIçOS PúBLICOS

í3.DO PRAZO DE VrGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS E DO
CONTRÂTO

1 3. 1 . O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze)
meses, sendo vedada sua prorrogação;

13.2. A vigência do(s) conhato(s) não ultrapassará(ão) 31 de dezembro do
exercício corrente da data de sua assinatura, segundo a necessidade
da contratiante, contados da data de sua assinatura, tendo início e
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o último.

í4.PAGAMENTO

14.1 . O pagamento à Contratada será eÍetuado pela Secretaria de
Planejamento Fazenda e Gestão Orçamentária, por meio de
transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias
após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com
apresentação das notas fiscais do(a) fomecimento/Execução dos
Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público;

14.2. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais
mediante o(a) Íomecimento/prestaçao dos serviços, à medida que
forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a
liquidação total do empenho;

14.3. Parafazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto
às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as
Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas
que porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive
quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;

14.4. A periodicidade dos pagamentos será mensal;

14.5. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á- apenas pelos produtos devidamente autorizados e certiÍicados
pelos gestores do contrato;

14.6. A atestação da Íatura conespondente ao fornecimento caberá ao
fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim;

14.7. Caso sejam verificadas divergências na Notia Fiscal/Fatura, a
Contratiante devolverá o documento Íiscal à Contratada,

o

,t.l
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interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta
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15.1. O fornecimento dos produtos, objeto da presente licitação será feita
diretamente a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PUBLICOS, e atestado por servidor desta instituição designado para
esse fim.

ESTADO OO MlnanXÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

stN
18.

SECRETARTA DE TNFRAEsTRUÍuRA E sERvrços púgucos

apenas pelos produtos devidamente autorizados e certificados
pelos gestores do contrato;

14.6. A atestaÉo da fatura correspondente ao fornecimento caberá
fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim;

14.7. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a
Contratante devolverá o documento fiscal à Contratada,
interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie
as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados
contestados pela Conkatante;

14.8. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo
iniciar-se-á a partir da data de recebimento do documento
corrigido;

14.9. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente
efetuar o pagamento após a atestaçáo de que os produtos foram
entregues em conformidade com as especiÍicações do contrato;

'14.10.A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos do termo;

'14.í1. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela
Contratante encârgos moratórios à taxa nominal de 60lo a.a (seis
por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples;

14.12.O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x
VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = lndice de compensação financeira = 0,00016438;
e VP = Valor da prestação em atraso.

15.DO ACOMPANHAMENTO E DA F|SCALTZAçAO

15.2. O responsável pelo recebimento, anotará em registro próprio todas
as ocorrências.
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15.3. A Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos, caberá a
fiscalização do fornecimento dos produtos. Pare tanto, serão
nomeados Íiscais que terão poderes para exigir do contratada o
perfeito atendimento as cláusulas contratuais.

15.4. A Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos, designará
servidor para recebimento e fiscalização do contrato.

í6. RECURSOS ORçAMENTARIOS E FINANCEIROS

16.1 . As despesas decorrentes desta contrataçâo correrão à conta dos
créditos orçamentários previstos no orçamento do exercício 2018,
sob a (s) seguinte (s) Dotaçâo (ôes) orçamentária (s):

16.1.1, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, 22 _ SECRETARIA
MUNTCTPAL DE TNFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
púBLtcos; AçÕES: 22.001.15.122.00s4.2158
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA
SECRETARIA; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 -
MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSOS: 00 -
TESOURO MUNICIPAL; FICHA: 664.

I 7. CONSTDERAçÕES GERATS.

17.1. Os preços apresentados na proposta seráo irreajustáveis.

'17.2. lmpostos, taxas e fretes devem estar ínclusos nos preços ofertados.

lmperatriz - MA, 08 de maio de 2018.

Aprovo, em r) 3 de /vtA t o 2018

,/ff'rL\gv

Francisco Assis Amaro Pinheirojnoü!,* )Í, {d^,r{t,
Natália Holanda Rodrigries
Acsessora de Projetos Especiais
Matrícula n.o 50.778-4

1
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rr!rvtÇoa aú!uco!
cNPJ. 06.r58.455lOOOr-r6
Ruà Y, s/nt - Novô rmperanr?
65 907-l8o - lmperàtriz - r'!A

P.o.. Adm. í. 22.01.1)2/2018.
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PREGÃO PRESENCIAL N' 069/20í 8.CPL

ANEXO II
(MODELo)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA), _ de de 2018

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa
inscrita no CNPJ/wF sob o no

comSedenarua-,VempelapreSenteinformaraVs
Sas. que o Sr.
CPF no

, portador do RG no _ e do
, é designado para representar nossa empresa na Licitação

acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnaçôes, receber notificação, tomar ciêncaa de decisões, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desistrr da interposição de recursos, acordar,
formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.

Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
Com firma reconhecida em cartório

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz MA,
CEP: 65.900-505 - E mail: cplimperatriz@hotmail.com
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICTPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGAO PRESENCIAL NO 069/2018 - CPL

ANEXO l[
(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS)

1. DO CBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de preços para futura e eventual
contrataÇão de empresa para o fornecimento de refeições prontas, tipo "marmitex"
para o atendimento das necessidades da Secretaria de lnfraestrutura e Serviços
Públicos, visando o atendimento das demandas oriundas desta secretaria, conforme
Anexo I do Edital do Pregão Presencial no 069/20í8, que é parte intêgrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcriÇão.

2. DOS PREçOS, ESPECIFICAÇOES, QUANTITATIVOS E FORNECEDORES

2.1. Do quantitativo

20.000

Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro JuÇara - lmperatriz - MA,
CEP:65.900 505 - E-mail: cplim peratriz @ hotmail.co m
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DESCRTÇ o

REFETÇOES PRONTAS TtPO
"Marmitex" n.o 08, com peso
mínimo de 7509 por unidade,
acondicionada em embalagem
descartável aluminizada e
transportada em caixas térmicas.
com cardápio variado semanal em
anexo, e talher descartável para
atender os trabalhadores da
Secretaria de lnfraestrutura no

ITEI\,1

01 UND 4.000

41_

ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO XX/20,I7

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, vinculada ao gabinete do Prefeito,
criada pela instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de 1997 e suas alterações
posteriores,com sede e foro na cidade de lmperatriz/MA, com sede à ARua Rafael de
Almeida Ribeiro, 600 - Bairro Sáo Salvador - lmperatriz - MA - CEP 65.916-193, neste ato
representado Presidente, Sr.Bruno Caldas Siqueira Freire, brasileiro, casado, portador da
Cédula de ldentidade no xxxxxxxxxxxxx-x SESP/ÍVA e do CPF no xxx.xxx.xxx-xx, nomeado
por meio da Portaria no 5569, de 19 de Dezembro de 2017 , publicada em xx/xxlxxxx, no uso
da atribuição que lhe confere o Decreto Municipal no 27 de 04 de julho de 2014,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para
REGISTRO DE PREÇOS no 009/2018, publicada no 2210212018, processo administrativo n.o
20.001.1686/2017, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condiçôes previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei no 8.666, de 2í de junho de 1993 e suas alterações, Decreto
n.o 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal no. 022120Q7 ,Decreto Municipal no 13 de 31 de março de 2015, em conformidade
com as disposições a seguir:

UND I ORGÃO

lennrrcrenrurr
ORGAO NAO

PARTICIPANTE
I I



REFEIÇOES PRONTAS TIPO
"Marmitex" n.o 09, com peso
mínimo de 8009 por unidade,
acondicionada em embalagem
descartável aluminizada e
transportada em caixas térmicas,
com cardápio variado semanal em
anexo, e talher descartável para
atender os trabalhadores da
Secretaria de lnfraestrutura no
prazo de 12 meses.

02 UND 4 000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

prazo de 12 meses

GUA À/INERAL SEM G S 2OOML,

03 UND 48 000 240.000

fabrica ão e de validade do roduto

2.2. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições
ofertadas na proposta

xxxxxxx

Item Descrição do Objeto

2.3. Dados dos fornecedores classificados

CNPJ/MF no: Razão Social:

] Telefone: (99)

2.4. Orgãos Participantes

Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA

Rua Urbano Santos, ne 1657 Bairro luçara - lmperatriz - MA,
CEP: 65.900-505 - E-maili cplimperatriz@hotmail.com

V
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Agua mineral sem gás de boa
qualidade, com caracterÍsticas
físico-químicas padráo, isenta de
sujidades, quarenta e oito unidades/
COPO de 200 ml cada), embaladas
em copos descartáveis de plástico
polipropileno transparente, com
nitida visibilidade. Constando nos
copos, de forma legível, a data de

Endereço

Total (R$)

Preço
Unítário

Registrado
(R$)

CEP

RG no CPF no

I

| ,o ooo

i

I

Unidade ] Quant.

Fax:

I Endereço Eletrônico: Representante:

Orgão Expedidor/UF.

42
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l0{

/2.5. Do quantitativo por órgão participante

ITEM DESCRTÇÃO UND SINFRA

01

REFEIÇOES PRONTAS TIPO "Marmitex" n.o 08,
com peso mínimo de 7509 por unidade,
acondicionada em embalagem descartável
aluminizada e transportada em caixas térmicas, com
cardápio variado semanal em anexo, e talher
descartável para atender os trabalhadores da
Secretaria de lnfraestrutura no prazo de 12 meses.

UND

REFEIÇOES PRONTAS TlPO "Marmitex" n.o 09,

02

com peso mínimo de 8009 por unidade,
acondicionada em embalagem descartável
aluminizada e transportada em caixas térmicas, com
cardápio variado semanal em anexo, e talher
descartável para atender os trabalhadores da
Secretaria de lnfraestrutura no prazo de 12 meses.

UND 4.000

03

AGUA ÍMINERAL SEM GAS 2OOML, Agua mineral
sem gás de boa qualidade, com características
físico-químicas padrão, isenta de sujidades, quarenta
e oito unidades/ COPO de 200 ml cada), embaladas
em copos descartáveis de plástico polipropileno
transparente, com nítida visibilidade. Constando nos
copos, de forma legível, a data de fabricação e de
validade do produto.

UND 48.000

3. DAVALIDADE DAATA

3. 1 . A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de xxxx,
não podendo ser prorrogada.

4. OA GERÊNCIA DAATA DE REGISTRO DE PREçOS

4.1. Caberá à Superintendência de Registro de PreÇos da Comissão Permanente de
Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em
conÍormidade com as normas do Decreto Municipal no 13, de 31 de março de 20'15.

5. DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 . Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.
5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os
materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de
realização da sessão pública do Pregáo Presencial no 069/2018, que é parte integrante
desta Ata de Reg.lstro de Preços, rndependentemente de transcrição.
6. DA UTILIZAçAO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de

Rua Urbano Santos, ns 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA,
CEP:65.900 505 E-mail:cplimperatriz@hotmail.com
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publicidade, frcando o fornecedor obrigado e atendêr todos os pedidos efetuados durante
sua validade, dentro dos quantitativos estimados.
6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante
assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial
n" o2712017 .

6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato
com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão
gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no pÍazo estabelecido pelos órgãos
participantes.
6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação,
para a assinatura do contrato
6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou
se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de preÇo cancelado, sem prejuízo
das sançõês previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante
comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de
classificaçáo, os demais fornecedores.
6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:
6.6.1 . atender os pedidos efetuados pelos órgão participantes do SRP;
6.6.2. fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo
participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;
6.6.3. responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor do
registro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata
(carona).

7. DAS CONDIÇOES CERATS

7.'1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigaÇôes da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e
demais condiçôes do ajuste encontram-se dêfinidos no Termo de Referência e no Edital do
Pregão Presencial no 02712017 .

8. DA DTVULGAÇÀO

8. 1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Orgão Gerenciador até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela datâ.
8.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Bruno Caldas Siqueira Freire
Presidente da CPL

Francisco Sena Leal
Superintendente de Registro de Preços

Rua Urbano Santos, nq 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA,
CEP: 65.900 505 - E-mail: cplimperatÍiz@hotmail.com
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lmperatriz (n/A), xx de xxxx de 2018.
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Empresa

w
a

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA,
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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PREGAO PRESENCIAL N'069/2018 - CPL

ANEXO IV
(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO NO t2018 -

ru
,t'

)

CONTRATO TlT AOUISIçAO EVENTUAL E FUTURA DE
CONTRATAçAO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE REFEIçOES PRONTAS TIPO
..MARMITEX" E ÁGUA MINERAL PARA O
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERVIçOS PÚBLICOS ,- SINFRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ E A
EMPRESA
ABAIXO.

NA FORMA

Ao(s) _ dias do mês de _ do ano de 2017, de um lado, o MUNICIPIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06.158.455/0001-16, localizado na Rua Rui Barbosa, no 201,
Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal

w r 
o'*'''*1:' 

::i:"::',': "? 
"::*il]: "o 

".,1o0 
r *,, 

" "t" o"
coNTRATANTEe,dooutrolado,aempresa-,CNPJ/MFn.o

,estabelecidana-,nesteato,representadapelo,
portador do RG n.o e do CPF/MF n.o

doravante denominada samplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo n-o e proposta apresentada, que passam a
integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não
conflitar, resolvem, de comum ecordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o
8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste a contrataÇão eventual e futura eventual de empresa para o
fornecimento de refeiçôes prontas tipo "marmitex" e água mineral para o atendimento das
necessidades da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA de,
conforme quantitativos descritos no Anexo l, com motivaçâo no processo administrativo n'
22.0'1.12212018- SINFRA, e em conformidade com o Pregão Presencial no 069/2018-CPL e
seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins
e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório
realizado na forma da Lei no 8.666, de 2'l de junho de 1993 e suas alteraÇões.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
l) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigaçôes decorrentes do
contrato.

ll) Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela

fiscalização.

lll) Permitir a fiscalização dos produtos e qualidade final por parte de representantes do
CONTRATANTE ou de quem esta indicar, devidamente credenciados, fornecendo-lhes

Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara - lmperêtriz MA,
CEP: 65.900-505 - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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I

todas as informações solicitadas e atendendo prontamente as observações do contratoe
exigências apresentadas;

lV) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a,
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, conforme o art. 70 da
Lei 8.666/93.

V) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas condiçôes de habilitação exigidas na Iicitação.

cLÁusuLA TERCETRA - DAS oBRTGAçoES Do CoNTRATANTE
3.1 . A Contratante obriga-se a:
3.1.1. Receber provisoriamente o material. disponibilizando local, data ê horário.
24.1 .2. Ve(ificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificaÇõês constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento defin jtivos.

3.1 3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçÕes da Contratada. através de
servidor especiaimente designado.
3.1 .4. Efetuar o pagamento no pÍazo previsto.
CLAUSULA QUARTA - OA V|GENC|A DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS E DO
CONTRATO
l) O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará da data de sua assinatura até 31 de
dezembro do exercício financeiro em que for formalizado.
ll) O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme
necessidade de cada órgão lntegrante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções
previstas na Lei 8.666/93 e suas alteraÇôes.

lll) Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na sede dos órgãos
integrantes, conforme cronograma de cada uma, em lmperatrizMA ou local designado por
pessoa competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal
qualificada da contratada.
CLAUSULA QUINTA. DO PREÇO E DAS CONDIçOES DE PAGAMENTO
l) O valor global estimado do contrato e de R$............. ( )
ll) Os preços rncluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de
qualquer natureza.
lll) Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei no 8.666/93.
lV) A Contratada deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos e/ou
prestaÇáo de serviços, para conÍerência por parte da Contratante e posterior aprovação para
faturamento.
V) Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a Contratada deve
emitrr a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimênto em 02 (duas) vras, que deverão ser
entregues na Secretaria solicitante, para fins de liquidaçâo e pagamento.
Vl) O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda
e Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30
(trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas
fiscais do(a) fornecimento/ExecuÇão dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente
Público;

Rua Urbano Santos, n-o 1657 - Bairro luçara - lmperatriz - MA,
CEP: 65-900-505 - E-mail: cplim peratriz @ hotma il.com
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Vll) O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a)
fornecimento/prestação dos serviços, à medida que forem êntregues os mesmos, não
devendo estar vinculado a liquidação total do empenho;

Vlll) Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais,
comprovaÇáo de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS, com a JustiÇa do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem
como a quitação de lmpostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre ServiÇos de Qualquer Naturêza - ISSQN;

cLÁusuLA sExrA - DA cLAsSrFrcAçÃo oRçAMENTÁRIA E EMpENHo
l) As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos créditos
orçamentários previstos no orçamento do exercício 2018, sob a (s) seguinte (s) Dotação
(óes) orÇamentária (s):

UNIDÁDE ORçAMENTÁRIA', 22 . SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLTCOS: AÇÔES: 22 O01.15 122 0054.2158 - TVANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES E PROJETOS DA SECRETARIA, NATUREZA DA DESPESA: 3 3.90 30.00 -
MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSOS: 00 - TESOURO MUNICIPAL; FICHA:
664.

CLAUSULA SETIMA. DAS PENALIDADES
l) O não cumprimento das obngaçóes deste termo de referencia sujeitará a contratada
as seguintes penalidades:

ll) Por entregar os produtos fora do prazo pré-estabelecido pela contratante,
determinadas neste termo de referencia. Multa de 5% (cinco por cento) do valor unitário do
contrato.

lll) Por não estarem os produtos de acordo com as especificações definidas neste
Termo de Referência. Multa de 3% (três por cento) do valor unitário do contrato.

lV) Por não atender solicitação de informaçóes da fiscalização, dentro do prazo
estipulado. Multa de 1% (um por cento) do valor unitário do contrato, por ocorrência.

V) Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização da
SINFRA. Multa de 20Â (dois por cento) do valor unitário do contrato, por ocorrência.

VII ) Considera-se como preço unitário do contrato, para fins de incidências de multas, o

Rua Urbano Santos, ns L657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA,
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

-rÊ.1
q

\

Vl) Não atendimento as demais obrigações contratuais. Multa de 1%(um por cento) do
valor unitário do contrato, por irregularidade não especificada expressamente nas letras
anteriores. A reincidência do não cumprimento de qualquer obrigação determinada neste
Termo de Referencia sujeitará a contratada, a critério da fiscalização da SINFRA, as multas
de graduação mais elevadas, ou a rescisão contratual.
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valor da ultima fetura mensal.
ctÁusull orrava - DA RESpoNSABTLTDADE crvrL
l) A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer ao Conlratante, ou
terceiros em ruzáo de aÇão ou omissão dolosa ou culposa da Contratada ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita.
CLAUSULA NONA. FORMA E PRAZO NA ENTREGA DAS REFEIçOES

l) As refeiçóes deverão ser entregues todos os dias de segunda a domingo e feriados.
Sendo que a quantidade e local da entrega do objeto deste contrato será conforme a

solicitação e necessidade da Secretária, logo após da "Ordem de Fornecrmento" emitida
pela Secretaria lnfraestrutura e Serviços Públicos.

lll) O horário de entrega será das 'l0h30min às 1 t h3omin

lV) O fornecedor sujeitar-se-á fiscalizaÇão das refeições no ato da entrega, reservando-
se a SINFRA o direito de não proceder ao recebimento, caso encontre os mesmos em
condições insatisfatórias. Sendo que se no ato da entrega, caso as refeiçôes sejam
recusadas, os mesmos serão devolvidos, devendo haver reposição de acordo com o objeto
licitado, sob pena de aplicações das sanções administrativas prevista no edital.

V) As refeiçóes deverão ser entregues acondicionadas em embalagem descartável
aluminizadas e transportada em caixas térmicas, obedecendo o cardápio, contendo também
um talher descartável.

CLAÚSULA DÉCIMA. FORMA E PRAZO DE ENTREGA DA ÁGUA MINERAL

l) Os produtos deverão ser entregues conÍorme a solicitaÇão e necessidade da
Secretária, logo após da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria lnfraestrutura e
Serviços Públicos.

ll) A quantidade dos produtos a serem entregues bem como o local da entrega será
deíinido pelo órgão solicitante.

lll) O íornecedor sujertarse-á fiscalização das suas instalações, reservando-se a
SINFRA o direito de não proceder ao recebimento, caso encontre os mesmos em condições
insatisfatórias. Sendo que se no ato da entrega, caso os produtos sejam recusados, os
mesmos serão devolvidos, devendo haver reposição de acordo com o ob.jeto licitado, sob
pena de aplicaçóes das sansões administrativas previstas no edital.
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ll) A quantidade de marmitex a ser entregue por dia será definida diariamente conforme
solicitaÇão da SINFRA, bem como o local da entrega.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA . RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
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l) Entregue o produto, se estiver em perfeitas condições, atestado pela SINFRA, será
recebido, por servidor especialmente designado, que assinará o " termo de recebimento do
produto".

ll) O termo de recebimento do produto", somente será assinado se a licitante
vencedora, tiver atendido todas as condições especificadas neste termo de referência, bem
como as especificaÇões apresentadas na Propostas.

lll) Os produtos, objeto deste Pregão, serão considerados aceitos somente após terem
sido conferidos pela respectiva área solicitante e atendidas as especificaçôes e condiÇões
exigidas neste edital.

IV) Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condiçóes pactuadas
ficando ao encargo da contrâtada o controle de qualidade do fornecimento de sua
responsabilidade, bem como a repetição de procedimentos as suas próprias custas para
correÇão de falhas, visando a apresentação da qualidade dos produtos.

V) O transporte e a embalagem dos produtos objeto deste pregão, será de
responsabilidade da empresa contratada.

CLAÚSULA DECIMA SEGUNDA - Do ACoMPANHAMENTo E DA FIScALIzAçÃo
l) O fornecimênto dos produtos, objeto da presente licitação será feita diretamente a

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, e atestado por servidor
desta instituição designado para esse fim.

ll) O responsável pelo recebimento, anotará em registro próprio todas as ocorrências

lll) A Secretaria de lnÍraestrutura e Serviços Públicos, caberá a fiscalização do
fornecimento dos produtos. Para tanto, serão nomeados fiscais que terão poderes para

exigir do contratada o perfeito atendimento as cláusulas contratuais.

lV) A Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos, desrgnará servidor para
recebrmento e fiscalizaÇão do contrato.

CLAÚSULA DECIMA TERCEIRA. COMPOSIÇÃO DAS REFEIçÕES

l) A composição das refeiçôes diárias deverá ser variada, coníorme cardápio constante
do item 1.2 deste Edital, contendo no mínimo 7509 (setecentos e cinquenta gramas),
devendo as mesmas apresentar produtos de qualidades e diversidades.

ll) As refeiçóes devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio descartávers,
formato redondo, com aproximadamente, 8 e I ecm de profundrdade com tampa.

CLAÚSULA DECIMA QUARTA - LOCAL E PREPARAçÃO DoS ALIMENTOS

l) A empresa estará sujeita a fiscalização de suas instalações físicas por parte do órgão
contratante.
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cLAUSULA DECTMA QUTNTA - SUBCONTRATAçAO

Não e permitida a subcontratação total ou parcial para a execuÇão do contrato

CLAÚSULA DECIMA SEXTA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/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 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme,
é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz (MA), _ de de 2018

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS

CPF
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PREGÃO PRESENCIAL N' 069/20,I 8.CPL

ANEXO V
MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI

8.666/93

DECLARAÇAO

(Nome da Empresa)_, inscrito no CNPJ/MF sob n'
por intermédio do seu representante legal o(a) S(a)

_, portador da Carteira de ldentidade no edo
CPFno-,DEcLARA,parafinsdodispostonoinc.Vdoart'27daLei
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 ( )

(data)

(representante legal)

(ObservaÇão: em caso afirmativo, assinaler a ressalva acima)

.i/t ;
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PREGÃO PRESENCIAL N" 069/2018-CPL

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO OE CIÊruCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO

Declaramos, para eíeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n'
069/2018-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(lvlA), _ de de 2018

Representante Legal da Empresa

Rua Urbano Santos, nq 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA,
CEP: 65.900-505 - E mail: cplimperatriz@hotmail.com

5l

rn
\/


