ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N'113/2018.CPL
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
PROC ESSO ADMINISTRATIVO : 20.O0 1 . 1 7 61 120í I - SEÍVED
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA OOS ENVELOPES: Dia 26 de novembro de
2018, às 09h (nove horas) Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a
presente licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

A Prefeitura Írilunicipal de lmperalriz - MA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de 2018, publicada dia 25 de julho 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 - Imperatriz - MA, regido pela Lei Federal no

10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n" 2212007, Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2OO2, alterada pela Lei Complementar n' 147 de 07 de agosto de 2014,
Decreto Federal no 8.538, de 06 de outubro de 2015 e por este Edital e seus anexos,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposiçôes da Lei n " 8 666/93 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie:

1. DO OBJETO
1

1 Contratação de empresa especializada no Íornecimento de LANCHES,

MARMITEX

e REFEIçÃO SELF SERVIÇE, conforme especiíicaÇóes e quantitativos descritos no anexo

I

do Termo de Referência

12. Valor global estimado para a contratação: R$ R$ 160.955,00 (Cento
novecentos e cinquenta mil).

e sessenta

mil

2. DOS ANEXOS

a)Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência.
b) Anexo ll - Modelo de Carta Credencíal
c) Anexo

lll - Minuta do Contrato.

d) Anexo lV - Declaração a que alude

e) Anexo V

o aÍl.27o, V, da Lei

- Modelo de Declaração

n.o 8.666/93.

Dando Ciência de que Cumprem Plenamente os

Requisitos de HabilitaÇáo.

3. DO SUPORTE LEGAL

3. 1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10 520, de í7 de julho de 2002, Decreto
lt/unicipal no 22l2OO7, Lei Complemenlar 123106 e alteraçôes, por este Edital e seus
anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposiçóes da Lei no
8.666/93 e respectivas alteraçóes, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam
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fazendo parte integrante da mesma, independente de transcrição
4. DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA
20 001 í 2.361.0043.2132 - Manutenção e Desenvolvimento da Escola
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica
Fícha: 1337
Fonte: 001 - Recursos do Tesouro À/unicipal - Í\/DE

5. DA PARTTCTPAçÃO

5.1. Poderão participar deste pregão os interessados 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. Não poderão participar desta licitação empresas:

52.1.

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.
Cq4a

5.2.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela AdministraÇão Pública Federal,
Estadual ou tvlunicipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
5.2.3. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública t\/unicipal.
5.2.4. Que se apresentem em forma de consórcios.
5.2.5. Pessoas Físicas.

6. DO CREDENCIAMENTO
se apresentar junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecrda 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 declarações, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presênte certame.
6.1 . As licitantes deverão

6.1 1 . No caso de titular, drretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.
6.1.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato
Rua Urbano Santos, n" 1657 - Baino Juçara , lmperatriz/MA
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social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica.

61.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédío de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilízado o modelo do Anexo V do Edital.

.4. Fica facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição de ÍVlE ou EPP
6.'1

6.1.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, 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 valrdade

6.2. Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
6.1

.

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) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

6.5. Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

6.6. Poderá haver substituiÇão do representante legal a qualquer tempo, bastando, para tal,
comunicaÇão escrita da licitante, que deverá ser apresentada pelo novo representante em
tempo hábil.

7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Por força da Lei Complemenlar no 123106 e do art. 34 da Lei no 11 488/07, as
lvlicroempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tenham interesse em partrcipar 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 e trabalhista, deverão consignar tal iníormação expressamente na
declaração prevista no item 6.1.3;

Rua Urbano Santos, no

1657 Bairro
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b)

?o

no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja 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 e trabalhista 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 situações em que as
propostas apresentadas por ItIEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores a melhor proposta classificada.

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

a)

a ME, 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 anterior deverá ser inferior àquela
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 licitante atenda às exigências habilitatórias;

c)

não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alinea anterior,
serão convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direitoi

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 acrma somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP

8. OA PROPOSTA DE PREÇOS
8 í. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua
parte externa as seguintes informaÇões.
A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura lvlunicipal de lmperatriz - MA
Pregão no 11312O18-CPL
Rua Urbano Santos, no í657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA
Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)

-

8 2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
Rua Urbano Santos, no
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a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em língua portuguesa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e
rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto
desta licitação, conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e
especifrcações necessárias à identificaÇão, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado,
quando íor 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 serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores. Em
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) PARAAFORMULAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁSER
UTILIZADA A DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atênder às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referencia (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar datada e
assinada por pessoa juridicamente habiljtada pela empresa.

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: 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

A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÃO EIVI PEN DRIVE OU CD, ESTE ANExo NÃo SUBSTITUI A PRoPoSTA DE

E)

PREÇO IMPRESSA.

e. DAACETTAÇÃO rÁCrra
9.1 . Os preços apresentados devem.

a) refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço;
b) compreender todas as despesas, tais como. 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,
c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

9.2. A prestação dos serviços terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviço",
emitida pela Contratante.

9.2.í. A execução dos serviÇos será realizada nas quantidades e locais determinados pela
Contratante.

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

1657 Bairro JuçaÍa, Imperatri/MA
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9.4 Uma vez abertas as

propostas, não serão admitidos cancelamentos, retrÍicaçóes de
preços, alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas Não serão

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, observadas as
condiçôes previstas nos subitens 23.5 e 23.6, implicará na desclassificeção do licitante;
9.7. 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 item
9.2 e 9.3, respectivamente

í0. DA HABILITAÇÃO
10.1. A documentaÇão de habilitaçáo deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentaçâo:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - ltilA
Pregão n"'l I 3/20í 8-CPL
Rua Urbano Santos, no Í657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

-

documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser
apresentados em original, os quais Íatão paÍle do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial,

102. Os

observados sêmpre os respectivos prazos de validade.

a) Registro comercral, 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 ações, acompanhado de
documentos de eleiçôes de seus administradores. inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades clvis, acompanhada dê prova de diretoria em exercício;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva ;
b.2) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretorie em exercício; e
b.3) dêcreto de autonzação, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaÇáo para funcionamento expedido pelo
Orgão competente, quando a atividade assim o exigir.
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
Rua Urbano Santos, no 1657

-

Baino Juçara , Imperatri/MA
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d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e
Dívida Ativa e Previdenciária);

e) prova de regularidade para com a F azenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuições Estaduais e Dívida Ativa);

f) prova de regularidade para com a F azenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

g) prova de regularidade relativa ao FGTS,

representada pelo CRF
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;

-

Certificado de

h) 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;

i) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mars de 3 (três) meses da data de apresentaÇão da
proposta.
i.í) O BalanÇo patrimonial e demonstraçóes contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.
i.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
i.2. í ) 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.
i.2 2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA).
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante 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.
i.2.3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domrcílro do licitante.
i.2.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

j)

Prova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual.

Rua Urbano Santos, no 1657 - Baino Juçara , lmperatri/MA
cEP 65.900-505
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k) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
l) Declaração, firmada 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 lV do Edital.

m) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

-

í0.3 Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar com o número do
CNPJ da matriz, ou;
10.3.1- Se o licitante for à Íilial, 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 maltiz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo apresentâr, neste caso, o documênto comprobatório de autorização para a
centralização;
10.3.2- Serâo dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz.,
í

0.4

-

As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente

produziram 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.

íí.

DO PROCEDIMENTO

í1.í.

No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou
seus representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de prêços (Envelope 0í) e os documentos de
habilitação (Envelope 02).

11.í.í. O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até

15 (quinze) minutos

para a abertura dos trabalhos.

a

sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os intêressados em participar da licitaÇão
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido horário.

11.2. lniciada

1657 Baino Juçara, Imperatriz/MA
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íí.3. Após a verificação dos documenlos de credenciamento dos representanles 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.

íí.4.

No curso da sessáo, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de lvlenor Preço e os das ofertas com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, até a proclamação do vencedor.

íí.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).

a) Advertir os licitantes;

b) Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos;
c) Definir tempo para os lances verbais;
d) Permitir ou não a utilização de aparelhos celulares;
e) Suspender e recomeçar o Pregâo
f) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessáo, assim
como, qualquer um que desobedeÇa ou desacate o pregoeiro, sem prejuizo das penas
legais aplicáveis em cada caso.
í1.4.3. Dos lances oÍertados não caberá retratação.

íí.4.4. Depois de definido 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
Iicitantes remanescentes.

1í.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condiçôes definidas no item í1.4, 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 condição todos
participarão da etapa de lances verbais)
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
'11.6.

ordenação das propostas.

íí.7. Caso não se

realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a
conformldade entre a proposta escnta de menor preço e o valor estimado para a
contratação.

íí.8. O

encerramento

da etapa

competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a)

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

í1.8.1. A apresentação de novas propostas na forma do item '1 1.4 não prejudicará o
resultado do certame em relaçáo ao licitante mais bem classificado.

íí.8.2. Encenada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitaçáo.
Rua Urbano Santos, no
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íí.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 habilitaçáo da proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugar.
1í.í0. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classiÍicada 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
atenda às condiçôes fixadas neste edital

íí.1í.

um

crtante

Nas situaÇões previstas nos subitens 11.7,11.8 e 11.10, o(a) Pregoeiro(a) poderá

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

11.12. VeÍiÍicado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o primeiro lugar,
sendo-lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame.

íí.í3.

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 circunstancrada, sendo esta assinada pelo(a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

í2.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

. Esta licitação é do tipo

MENOR PREçO POR ITEM, em consonância com o que
estabelece a legislação pertinente.
12.1

í2.2

Serão desclassiíicadas as propostas que não atendam as exigências e condiÇões

deste edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços

12.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente,
classrficada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condiÇões 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 íor o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na
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 extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.
12.6. Para fins de homologação, após adjudicado o objeto, o licítante vencedor fica obrigado
a apresentar nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no
ptazo de até 02 (dois) dias, diretamente na secretaria contratante, contados da audiência
pública do Pregáo, ato através do qual ficará de logo ciente o licitante.
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í3. DO DIREITO DE RECURSO
í3.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, com registro em ata da síntêse das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação 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.

í3.2. 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 pot Íax, e-mail
ou vencidos os respectivos prazos legais.

í3.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior, por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
encaminhá-lo(s) à autoridade superioç devidamente informado, para apreciação e decisão,
obedecidos os prazos legais.
í

3.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis

de

aproveitamento.

í3.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade 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 íalta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicaÇão do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.

í4. PRAZOS
í 4.

1A

E CONDTçOES DA PRESTAçÃO DOS SERVTçOS

execuçáo dos serviços será imediata após

o

recebimento

Execução/Fornecimento" emitida pela Secretaria À/unicipal de Educação

-

da

"Ordem de

SEMED.

í4.2 A prestação dos serviços será feita de forma parcelada, nas quantidades e local
estabelecidos na "Ordem de Execução/Fornecimento".

í4.3 A prestação dos serviços diferentes das especificaçóes ou apresentarem defeitos,
serão considerados não entregues.
14.4 A Contratante poderá rêjeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as
especificaçôes e condiçóes deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
í4.5 Caso algum serviço seja executado em desacordo com as especificações técnicas ou

problema de qualidade, a empresa Contratada deverá corrigir imediatamente, após
notificação do Contratante durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às
penalidades cabíveis.

í5. OAS OBRTGAÇÕES

OA CONTRATADA

15.1 Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, máo de
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obra, garantia e todas as outras despesas decorrentes da contrataçáo.
15.2 Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;
15.3 Reparar, corrigil remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes do
fornecimento;
15.4 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou
a terceiros, em razáo de açâo ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominaçóes contratuais ou legais a que estiver sujeita;
15.5 Manter durante o ptazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
í

5.6 O produto e as instalações físicas do CONTRATADO(A), deverá observar todas as

exigências dos Orgãos Públicos competentes

7 Manter as condições de habilítação e qualificaçáo exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
15

condições;
15.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Referência,
respondendo civil e criminalmênte por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades,
vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
15.9 Atender as demais condiÇões descritas no Termo de Referência.

í6. OBRTGAÇOES DA CONTRATANTE
16.1 Acompanhar

e

fiscalizar

a

execução do contrato, bem como atestar nas notas

fiscais/faturas a efetiva execuÇão do objeto desta licitação.
16.2 O acompanhamento e a fiscalizaçáo dos contratos firmados com os Contratados serão
feitos por FRANCISCO MAGNO STLVA DE OL|VE|RA, MATRÍCULA 34.171-1 EDNEY
LOIOLA, MATRíCULA 50.675-5, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n'
8.666/93, pela Contratante.
16.3 Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalizaçáo e pelo
atesto dos serviços contratados.
16.4 Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por
meio de seus funcionários, se as prescrições das normas do Termo de Referência estão
sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às
dependências pertinentes da fábrica.
í 6.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e
Contrato;
16.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em rêgistro próprio as falhas detectadas;
16.7 Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do
Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificaçôes
e condiçóes estabelecidas no Termo de Referência;
16.8 Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

/
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í7.

DO PAGAMENTO

O

pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Secretaria Munrcipal da
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária (SEPFAZGO) ou por outro setor especííico
da Prefeitura Munrcipal de lmperatriz, mediente a apresentaçáo de nota fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, bem como as certidôes de regularidade junto a RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e
Municípi o e será feito na modalid ade de transferência online

17.1

PARAGRAFO ÚtttCO - O pagamento correspondente aos produtos entregue ocorrerá no
Vazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da nota fiscal pelo setor de pagamentos
da SEMED.
't8. DA F|SCAL|ZAçAO DO CONTRATO

18.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas
fiscais/fatuÍas a efetiva execuÇão do objeto desta licítação.

í8.2 O acompanhamento e a fiscalização dos contratos Íirmados com os Contratados serão
feitos por FRANCISCO MAGNO STLVA DE OL|VE|RA, MATRÍCULA 34.171-1 / EDNEY
LOIOLA, MATRÍCULA 50.675-5, em conÍormidade com o disposto no art. 67 da Lei n"
8.666/93, pela Contratante.
í8.3 Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo
atesto dos serviços contratados.
19. DAS PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sançóes, segundo a
í

gravidade da falta cometida.
I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juizo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, âinda,
no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
ll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos entregues com
atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão , em rczào da inexecução total.
b) 0,06% (seis cenÍésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condições de habilitaÇão e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20 % (vinte por ceírÍo) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigaçóes contratuais -, entrega inferior a 50%o
(cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao pruzo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados fora das especificaÇões
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constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.
lll - suspensão temporária de participar em licitaçáo e impedimento de conlratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdmÍnistração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraçáo pelos prejuÍzos resultantes e
após decorrido o ptazo da sanÇão aplicada com base no inciso anterior.
20, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
2O.1

- O contrato terá vigência í2 meses, contados a partir de sua assinatura, nos termos

do art. art. 57, caput,, da Lei n." 8.666/93. Havendo necessidede o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressóes de até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.
2,I. DA CONTRATAÇAO
2'1 .'l . As obrigaçôes decorrentes da presente licitação serão formalizadas por instrumento
especííico escrito de contrato/nota de empenho, que ocorrerá após a homologação, sendo o
ad.ludicatário convocado para assinar o contrato e terá o prazo de cinco dias úteis paê Íazêlo.

21.2. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora do certame deverá apresentar
os seguintes documentos:
21 .2.1. Manual de Boas Práticas de ManipulaÇão ou Fabricação de Alimentos, assinado por
profissional capacitado e habilitado, com registro no conselho de classe competente (cópia
autenticada da Carteira Profissional de Classe) e certidão de regularidade junto ao mesmo
(cópia do nada consta). Sendo que o manual apresentado deverá ser em nome e endereço
da Íazão social do licitante, nâo podendo em hipótese alguma ser de outra razão social,
deverá ainda, estar atualizado para o ano vigente;
21 .2.2. Alvará de Funcionamento do estabelecimento vigente;
21 .2.3. Alvaá Sanitário do estabelecimento vigente.
21.2.4. Comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deveráo
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
21 .3. Quando o vencedor da licitação náo Íizer a comprovação referida no parágrafo anterior,
ou quando injustificadamente, recusar-se a assínar o contrato, ptazo e condiçóes
estabelecidas no ato convocatório da licitação, a Prefeitura Municipal de lmperatriz através
da Secretaria tt/unicipal de Educação poderá convocar outro licitante, segundo a ordem de
classificaÇão, para, após a comprovaÇão dos requisitos habilitatórios e feita a negociação,
assinar o contrato, sem prquízo das multas e demais cominações legais.
22. DO CRITERIO DE REAJUSTE
22.1 Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não
sofrerão recomposição de preços.
22.2 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da Administração paÍa a justa remuneração, será efetuada a

-

Rua Urbano Santos, n" 1657 - Bairro Juçara , ImperatrizJMA
cEP 65.900-505
74

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n o 8.666/93.

23. DA SUBCONTRATAçÃO
23.í - Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato
24. DA RESCISÃO DO CONTRATO
24 1. A inexecuÇão total ou parcial do contrato enseja a sua rescisâo, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93 , de 21106193.
24.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaÇóes e lentidão do seu
cumprimento, levando a AdministraÇáo a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e flscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execuÇão, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
0 a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado,
h) a alteraçáo social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
preludique a execução do Contrato;
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo Administrativo a que se reÍere o Contrato;
j) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificaçôes do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.
8.666, de 21 de junho de 1993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, poÍ ptazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação:
l) o atraso supenor a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
m) a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materrais naturais especificadas
nos projetos;

o
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n) a ocorrência de caso fortuito ou forÇa maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
p) a subcontrataçáo total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,
a cessão ou
transferência, total ou parcial da posiçáo contratual, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execuÇão
do contrato

25- DAS

DTSPOSTÇÔES GERATS

25.í - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que
posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior;
25.í.1 - No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado;
25.2 - O adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos
ou supressôes do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art.
65, § ío, da Lei n" 8.666/93;
25.3 - A Prefeitura [\ilunicipal de lmperatriz - MA poderá revogar a licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocaÇão de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
25.4 - 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;
25.5 - A participâção nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições;
25.6 - Ao (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;
25.7 - Não serão considerados motivos para desclassif icação, simples omissões ou erros
formais da proposta ou da documêntação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o
processamento da licitaçáo e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demais licitantesi
25.8 - As normas disciplinadoras desta licitaÇão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento;
25.9

- Em caso de discrepância entre os anexos e o

Edital, prevalecerá à redação deste

instrumento convocatório;
25.í0 - Caso a licitante vencedora ainda nâo esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame;
25.1í - Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com
Rua Urbano Santos. n" 1657 - Baino Juçara , Imperatriz/MA
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vista franqueada aos interessados na licitaÇão;
25.12- As decisóes 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,
25.í3 - 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;
25.í4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das inÍormações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação,
25.15 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
25.16 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçôes constantes da legislação
vrgente
25.í7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento
25.'18- O Senhor Secretário Municipal de Educaçáo - SEMED/Imperatriz-MA, poderá revogar
a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante
publicação na lmprensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei no 8.666/93).
25.í9- A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação é o
Senhor Secretário Municipal de Educação da SEMED/ IMPERATRIZ-MA.

25.20- Após

a

homologação da licitação

o

licitante vencedor será convocado para a

assinatura do Contrato.

25.21- 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 graturtamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, no í657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA, estando disponível
para atendimento em dias úteis, das 08h às '18h.

lmperatriz (MA), 09 de novembro de 2018

Fran

osta Silva
Pregoeiro
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PREGÃO PRESENCIAL N' íí312018-CPL

ANEXO

I

(Proposta de Preços e Termo dê Rêfêrência)

de

de 2018.

Prezados Senhores,

Rua

(empresa),
, oo _,

neste ato representada

com sede na cidade

,na

de

inscrita no CNPJ/lvlF sob o número
, portador do CPF

por

no

e

RGno-,abaixoaSslnado,propõeaSecretariaMunicipaldeEducação,os
preços infra discriminados, para Contratação de emprêsa especializada no fornecimento
de LANCHES, MARMITEX ê REFEIÇÃO SELF SERVIÇE, conforme especificaÇões e
quantitativos descritos no anexo
Termo de Referência, objeto do PREGÃO
PRESENCIAL no 113/20'l8-CPL:

ldo

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

b) A

execução dos serviços será imediata após

o

recebimento

Execução/Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Educação
c) PreÇo Total por extenso R$.

.. ... ..

-

da "Ordem de
SEMED.

.... (

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

(--'\

Rua UÍbano Santos. no

ló5?

Baino Juçara, Imperatri/MA
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TERMO DE REFERÊNCIÀ
I _JUSTIFICATIVA

l.l - Elemento motivador
A presente conÍatação visa atender

as necessidades administrativas da Secretaria Municipal de
Educação. as Formações Iniciais e Continuadas dos viirios Projetos e eventos desenvolvidos por esta

secretaria, na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

- OBJETO-

2

I Contratação de empresa especializada no fornecimento de LANCHES, MARMITEX e
REFEIÇAO SELF SERVIÇE, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I deste
Ienno de Referência.

2-

_ \/ALOR ESTIMADO,
3. I O valorglobal estimado de acordo com os preços praticados no mercado, para os produtos foi de R$
160.955,00 (cento e sessentâ mil, novecentos e cinr uenta e cinco reais). 3.2 Os valores unitários de cada item foram estimados através de pesquisa de preços no mercado local,
sendo utilizados no mínimo três orçamentos diferentes.

3

4

-MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÁO

,l.l - Modalidade de Licitação

Os produtos a serem adquiridos se enquadram no conceito de "bens comuns" estabelecido no art. 1',
parágrafo único. da L. 10.520102, considerando que srxrs especificações são padronizad4 razão pela qual
deverá ser realizada na modalidade Pregão, nos termos do art. 3", do Anexo I do Dec. 3.555/00.
.1.2 - Tipo de Licitação
Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no tipo menor preço unitário por item.

PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE ,
5.1 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), consoante an. 3" da Lei Complementar n." 123/2006, e que não estiver sujeito a
quaisquer dos impedimentos do § 4'deste aÍigo, caso teúa interesse em usufruir do tratamento
previsto nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá comprovar tal atributo mediante a apresentação de
5

-

documentação comprobatória;

5.2 Para o processo em questão deverá ser respeitado o aí.47 que nas contratações públicas da
administração direta e indireta, autarquia e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser
concedido tratamento diferencial e simplificado para microempresas e empres.ts de pequeno porte
objetivando a promoção e o desenvolvimento do econômico e social no âmbito municipal e regional. a
arnpliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.
5.3 Para os itens com preço de referência cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil), somente
poderão participÍu empresas que atenderem a todas as exigências deste edital e estiverem, nos termo do
aÍ. 3", incisos I e II, da Lei Complementar n" i23, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como
microempresas e empresas de pequeno porte.
alguma restrigão na comprovação
5.4Em conformidade como § l',aÍigo43daLei 12312006, have
dias úteis. cujo termo inicial
da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o pr.vo de c
dor do certame, prorrogável por
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
dad
ara pagamento
igual período, a critério da administração pública, para regul

MA _ CEP 65
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ou paÍselamento do debito e para emissão de eventuais cenidões negativas ou positivas com
certidão negativa.

- PRAZO E CONDrÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVrÇOS.,
6.1 A execução dos sewiços sení imediata após o recebimento da "Ordem de Execução/Iomecimento"
emitida pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
6.2 A prestação dos serviços seÉ feita de forma parcelada, nas quantidades e local estabelecidos na
"Ordem de Execução/Fornecimento".
6 3 A prestação dos serviços diferentes das especificações ou apresentaÍErn defeitos, serão considerados
6

não entregues.

6.4 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em paÍe, os serviços em desacordo com as especificações
e condições deste Termo de Referênci4 do Edial e do Contrato.
6.5 Caso algum serviço seja executado em desacordo com as especificações tecnicas ou problema de
qualidade, a empresa Contratada devení conigir imediatamente, após notificação do Contratante duÍante
a ügência do contrato, a partir dai zujeitandese às penalidades cabiveis,

Y
T

7-PAGA}ÍENTO7.1 O pagamento à CONTRATADA seÉ efetruda pela Secretaria Municipal da Planejamento, Fazenda
e Gestiio Orçamentária (SEPFAZGO) ou por outÍo setor especifico da Prefeiura Municipal de
lmperariz, mediante a aprcsentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo setoÍ competente, beÍn
como as certidões de regularidade junto a RECEITÀ FEDERÂL DO BRASIL, TRABAIHISTAS,
FGTS, ESTADO @ívida Ativa e Tributos) e Município e será feito na modalidade de tansfqência
onliac.
úmco - o pagamento conespondente aos produtos entÍegue ocorrerá no prazo de 30
(trinta)
dias
contados
do recebimento da notâ fiscal pelo setor de pagamentos da SEMF,D.
-ran

lcnaro

- CRITÉRIO DE REAJUSTE .
8.1 Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.
8.2 - Para restabelecer a relação que Í!s paÍtes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e
a retribüção da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contratq na forma da alinea "d" do Art. 65 da Lei n.'8.666/93.
E

-

9-

SUBCONTRATAÇAO ,

9.) - Não é permitida

a subcontratação total

or parcial para

a execução do conúato.

OBRIGAÇONS NA CONTRATADA ,
10.1 Pagar todas as despesas, tais com ta&§, impostos, tributos, fretes, segutos, mão de obra, garantia

rO

-

e

todas as outras despesas decorrentes da contratação.
10.2 Respeitar o prazo estipulado paÍa a entrega do objeto;
10.3 Reparar, corn§r, remover ou subsria.rir, à suas expensas, no total orj em parte, o ójeto contratado
em que se verificarem incorreções ou defeitos decorÍentes do fomecimento;
10.4 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
em raáo de aSo ou unissão, dolona ou ortpma, sua ur dos $us pÍepostos, independentunente de
ouüas cominaçõês contratuais olr legais a que estiver sujeit4

10-5 Manter durante o prazo de execução do Conúato as exigênci as de habili tação e qualificação
exigidas na licitação.
exigências dos
10.6 O produto e as instalações Íisicas do CONTRATADO(A), deverá ob

Juçar+ Inpentriz - MA - CEP 65.900-505
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Orgãos Públicos cornpetentes.

10.7 Manter as condições de hóilitâção e qualificação eúgidas durante toda a ügàtcia do Contrato,
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referi,tas condições;
lO.E Responsabilizar-se pelo fomeçimento do produto, objeto do Termo de RefeÉncia, respondendo
ciül e criminalmente por todos os danos, perdas e prejúzos que, poÍ dolo ou culpa su4 de seus
empregadog prepostos, ou teÍc€iros no exercício de suas ariüdadeg üer 4 direta or indiretamente,
causar ou pÍovocar à CONTRATAIITE e a terceiros;
10.9 Atender as demais condi@es descritas no Termo de Referência.

- OBRIGAÇOI§ DA CONTRÂTAÀIIT z
l1.l Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato,

1I

bem como atestaÍ nas notas fiscaiífaturas a
efetiva o<ecu@o do objeto desa licitação.
11.2 O acompanhamento e a fiscalização dos conúatos firmados corn os Contratados serão feitos por

FRÂNCISCO MAGNO SILVA DE OLTVEIRÂ MATRÍCULA 34.171.1 / EDNEY LOIOLA,
MATRÍCULA 50.675-5, em conformidade com o disposto no aÍt. 67 da l,ei n" 8.6f'6193, pela
Contratante.

ll.3

Os fiscais do contrato serão responúveis pelo acompanhamentq fiscalização e pelo atesto dos

serviços contratados.

11.4 Os demandantes se reservam ao direito dg sernpre que julgar necessário, verificar, por meio de
seus funcionários, se as prescrições das noÍmas deste Termo de Rdeéncia estão sendo cumpridas pelo
fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às dependências pertinentes da fiábrica.
I L5 Efetuar o pagamento à CONTRATAI»À de acordo com o esabelecido no Termo e Contrato;
11.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas daectadas;
11.7 Comunicar prontam€nte à CONIRATAD{ qualquer anormalidade no objeto do Contrato,
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas no Termo de Referênci4
I 1.8 Notificar prwiamente à CONTRÀTADÀ quando da aplicação de penalidades;

12-PENALIDADES

-

12.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATAtrITE poder{ garantida a previa
áefes4 aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a graüdade da falta cometida.
advertência escrits: quando se tratar de infração leve, a ju2o da fiscalização, no caso de

-I-

descumprimento das obriga@es e responsabilidades assumidas neste contrato ou, aindq no caso de
outas ocon€ncias que possírm acarretar prdúzos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave;
II - multrs:
a) 0,0j% (três cenlaimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos entregues com atraso,
deconidos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poder:á decidir pela continúdade da multa ou
pela rescisão, em razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos pot cento) por dia sóre o valor do fato ocorrido, para ocorÉncias de atrasos
em qualquer outro prazo previsto neste insuumentq não órangido pelas demais alíneas.
c) 5 % (ciaco por cento) sóre o valor global auatizado do contrato, pela não manúenção das
condi@s de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20 o/o (inlc por cenÍo) sobre o valor do contratq nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato,
rescisão conúatual por inexecução do contrato
caract€rizandese quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contratuais -, antega infenor a 5096 (
üenta por cento) do contratado,
forem prestados
o§ servl
atraso superior ao pÍazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a",

-
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fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA

III -

suspensâo temporária

de participar em licitação e impedimento de contratar com

a

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Àdminisração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promoüda a sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que sení concedida sempÍe que o contratado
ressarcir a Administraç5o pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.
13.

\-

DARESCISÃO »O COXrnerO

13.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências
prescritas nos artigos 77 a$l dal*i no. 8.666/93, de21106193.
13.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumpÍimento de cláusulas conratuais, especificações e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento,
levando a Adminisúação a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos
prazos estipulados;
c) a paralisação do fomecimento, sem justa causa e preüa comunicação à Administração;
d) o desatendimgtrlf6 dqs determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo
67 dal*i no. 8.666, de 2l dejunho de 1993;
f) a decretação da falência ou instauração da insolvência ciúI,
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratâdo;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prcjudique a
execução do Contrato;
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento justificadas e determinadas pela
máxima autoridade Administrativa a que estií subordinado o contratante e exaradas no processo
Administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressão, por paÍte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do
no. 8.666, de 2l de junho
Contrato alem do limite permitido no parágrafo primeiro do aÍtigo 65 da
de 1993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prâzo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, $ave pertuÍbação da ordem intema ou gueÍra, ou
ainda por repeüdas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contatualmente impreüstas desmobilizações e
mobilizações e outras preüstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o dircito de optar pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja norm alizada a siotaSo;
l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos
serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
pertuóação da ordem interna ou g:erra assegurado ao contÍâtâdo o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
m) a não-liberação, por parte da Administração, de area" local or objeto para execução de serviço, nos
prazos contratuais, bem como das fontes de mateÍiais naturais especificadas nos proj etos,
n) a ocorrência de caso foru:ito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato,
sanções penais cabíveis
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejüzo
com outrem, a cessão ou
p) a subcontÍatação total ou parcial do seu ójetq a associação do
qsao ou
ão, que
transferênci4 total ou parcial da posição contratual, bem como a
prejudique
a
regular
execução
Licitações
ou
implique violação da Lei de

Iri

.,-.
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'v

DACONTRATAÇÃOr

14.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas poÍ instrumento especifico
escÍito de contrato/nota de ernpeúo, que ocorrerá após a homologação, sendo o adjudicatário
convocado para assinar o contrato e terá o prazo de cinco dias úteis para fazêJo
14 2. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora do certame deverá aprcsentar os seguintes
documentos:
14.2.L Manual de Boas Práticas de Manipulaçeo or Fabricação de Alimentos, assinado por profissional
capacitado e habilitado, com registro no conselho de classe competente (cópia autenticada da Carteira
Profissional de Classe) e certidão de regúaridade junto ao mesmo (cópia do nada consta). Sendo que o
manual apresentado deverá ser em nome e endercço de razão social do licitante, não podendo em
hipótese alguma ser de outra raáo social, deverá aind4 estar atralizado para o ano ügente;
14.2.2. Nvará de Funcionamento do estabdecimento vigente;
14.2.3. Nvarí Sanitario do estabelecimento vigente.
14.2.4. Comprovação das condições de habilitaçao consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas
pelo licitante durante a vigência do contrato.
14.3- Quando o vencedor da licitação não frznr a comprovação referida no paágrafo anterior, ou quando
injustiÍicadamente, recusaÍ-se a assinar o contrato, prazo e condições estabelecidas no ato convocatório
da licitação, a Prefeitra Municipal de Imperatriz atraves da Secretaria Municipal de Educação poderá
convocar outro licitante, segundo a ordem de classifrcação, para, após a comprovação dos reqüsitos
habilitatórios e feita a negociaçãq assinar o contrato, sem prejuízo das multas e dernais cominações
legais.

- VIGÊNCIA DO CONTRATO ,
15.1 - O contrato terá vigência 12 meses, contados a partir de sua assinaflra, nos termos do aÍ. art. 57,
caput,, da Lei n.' 8.666/93. Havendo necessidade o contÍato poderá sofrer acréscimos e supress&s de
15

(únte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme preüsto no artigo 65,
§l', da Lei Federal no 8.666193.
até 25%o

oo

16-DOTA

20.00 1.1 2.36 1.00043.2.132

Manutenção
3.3.90.39.99

/

e

I)esenvolvimento da Escola

Fonte Fonte
7337 001

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

17. DAS DISPO§IÇOES GERAIS
16.1 - O Senhor SecretiAio Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRA-MA poderá revogar a
licitaÉo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente deüdamente comprovado ou
anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante publicação na Imprensa Oficial
(arrs 49 e 59 daLei n" 8.666i93).
16.2 - A autoridade competeÍrte para homologar, anular ou revosâr a presente Licitação é o Seúor
Secretário Municipal de Educação da SEMEDiIMPERATRZ-MA.
16.3 - Após a
ogação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do contrato

Imperatriz

- Md

23 de agosto de 2018
da Lei

APROV

Fran

Silva de Oliveira

Em:

t20\

As
J
Educação

Sec

Rua Uóano Santos, no 1657 - Juçara" tmperatriz - MA - CEP 65.900-505
l com
h ftp://rr rr rv inrpcratriz ma sor, br - E-ntail semedimoeratn z{l
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PRÉFEITURA T'€

IMPERATR.IZ

(

(-r
EgrADo oo MARÂNHÂo
PREFEIÍURA OE IMPERÂTRIZ

PLANILHA DE PR

- ANEXO I AO TERMO OE REFER

IA

Sccrírrh

MunlclD.l d. Educrçlo . SEMED
Rêspontlv.l: Jo..nlldo Jo!ó F.?rdÍr

GENERO ÂLIMENNCIO

ORD.

1

TANCHE POR PESAOA
(02 SALGAOOS, UNIDADES OE 50 A 7OGM, TIPO COXINHA PASTEL,
KIBE, ENROLÀDINHO DE SALSICHA E/OU OUEIJO ASSAOO,
EMPANAOO, ESFIRRA) 01 COPO DE SUCO NATURAL DE 18OML
(SABORES: ACEROLA CAJÁ, ABÂCAX, GOIABA E UMA ÁGUA
MINERAL COPO DE 2OOML. (COTA PRINCIPAL DE 7C%}

VALOR

UND.

OÍD. TOÍAL

UND

5m

R$

10,50

Ri

55 125,m

UND

17fi

R§

10,50

R$

18.375.m

UND

15m

R$

16,@

R$

24.135,m

UND

2000

R$

16,50

R$

$,@o.m

uNrrARro (Rs)

VALOR TOTAL íR§}

u,uç!EEe8IE9§94
2

(02 SALGADOS, UNTDAOES DE 50 A 70GM. TrpO COXNHA. PASTEL,
KIBE, ENROLADINHO DE SALSICHA gOU OUEIJO ASSAOO.
EMPANAOO, ESFIRRA) O, COPO DE SUCO NATURAL D€ í8OML

(SABORES; ACEROLA. CAJÁ, ABACAX, OOne4 e UUa ÁOUe
MINERÂL COPO DE 20OML (COTA DE 2t'l. EXCLUSIVO PARA ME o
OOFFEE BREAK POR PESSOA
6 Ttpos oÉ sALcADos vARrAoos (RrsoLE DE CARNE, CoxNHÂ DÉ
FRANGO. RISOLE DE CARNE DE SOL COM BAtüi,I,\ KI8E. MINI.PIZZA

3

S, COPO
E
ELÂNCIA,
36OML OE SUCO DE FRUTA

cUPUAÇu, túARAcwÁ)

i

lS COMO: PRATOS. coPOS.
TÂLHERES. GARFOS, GUÂRDANAPOS E DEIliAlS i/tATERIAIS OUE SÉ
FIZEREM NECÉSSARIOS PARA A PRESTAoÁo DOS SERV|cos.

o,
4

LrNGÜrÇA, CHURRASCO OE 2 TrPOS DE CARNÉS, MACARRÁO.
FAROFA, SALADA CRUA E COZIOA, SOBREMÉSA. CONDUZIOAS EM
TRANSPORTES DA FORNECEDORA Ê ENTREGUE OE ACOROO COM
SoLICITAçÁo oA SUPERVISÁo AoMINISTRATIVA DA SEMED. coM
PESO MINIMO DE 6M (SEISCENTOS) GRAMAS,

s r.,rtq$

Í\ â$!'Ê

os

c'" ,JA

0N

$to

iltIl

(

(

SERVIOAS NO
RESTAUR I.TTE, Ct'.jO ESPAÇO DEVÉ SER
PARA RECEBER GRUPOS GRÂNDES. SÉNOO ALMOÇO
gOU JANÍA. CONTENDO 3OOG OE PROTEIMS COM OPÇÁO PARA
CARNE BOVINA OE 1I OUALIDADE OU FRANGO (COXA E
SoBRECOXA). 2@G DE ARROZ COZIoO POoENDO SER BRÂNCO, À
GRETÂ OU DÉ BROCOLIS. 8OG DÊ FEIJÃO, 15OG OE SAIADA VERDE
(EXEM PLO; ALFACÊ, PIMENTÁO, RÚCULÀ TOMATE SECO, PEPINO
ACELGA. ESPINAFRE, BRÓCOLIS), 8OG DE MASSAS
(L^SANHA DE FRANGO. DE CARNE. 04 OUETJOS. RAVTOLLT.
TALHARIM, II/IACARRÂO ÍIPO ESPAGUETE). 3OOML OE
FANIA GUARAú OU SOOA), 01 (HUM)
REFRIGÉRANTE
POR

UND

800

RS

37.90

R$

30.320,m

TOTAL

Solic[rÉo

de autoízaçâo pers a Íoalizaçáo dê Licitaçáo para contrâtâçâo de smpÍcsa êspêcirlizâda parâ o
o d6 IINCHES, i/tARMITEX o REFEIÇÃO. dêdinâdoa a at.írdcr as necos.idadeâ da SEMED ê
lnstltulçôc! quo compõrm o SlatGme Múücipal de Ensino, na Manutrnçâo e D6!6nwlvlmrÍÍo da Educaç5o Básica

atz

íoíIl.clmc

'l

o

f,
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL

NO

í13/20í8-CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz

(MA),

de

de 2018

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL N" 113/2O,I8.CPL.

abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob o no
vem pela presente informar a vs
, com sede na rua
Sas. que o Sr
e do
, portador do RG no _
CPF no
é designado para representar nossa empresa na Licitação
acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisóes, assinar propostas e rubricar

O

documentos das demais Iicitantes, recorrer, desistir 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, no 1657 - BairÍo Juçara , Imperatriz/MA
cEP 65.900-505
34

ESTADO DO MARANHÃO

-r'^ _

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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PREGAO PRESENCIAL N" 113/20í8-CPL

ANEXO ilt
(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO N"

CONTRATAçÃO

DE

/2018 - SEMED

EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO DE LANCHES, MARMITEX E REFEIÇÃO

SELF SERVIÇE, CONFORME ESPECIFICAÇÔES E
QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I DO TERMO
DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICíPIO

DE

IMPERATRIZ

E A

EMPRESA

, NA FORMAABAIXO.

Ao(s)
dias do mês de
do ano de 2017, de um lado, o MUNIcíPlo DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF n" 06.158.455/000í -16, localizada na Rua Rui Barbosa, no 201
- t\/unicipal de Saúde,
Centro, através do(a) Secretário(a)
brasileiro(a), agente político, portador do RG no _
SSP/MA e do CPF/MF no
CONTRATANTE
e, do outro lado, a
doravante denomrnado simplesmente de
estabelecida na
empresa
, CNPJ/MF n.o
portador do RG no
, neste ato, representada pelo, Sr.
simplesmente de
e do CPF/ÍrilF no
doravante
denominada
,
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo no 20.001.176112018
- SEMED e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento,
independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de
comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de 21 de junho de
,

1993, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo

L

Constitui objeto deste ContrataÇão de empresa especializada no fornecimento de
LANCHES, MARMITEX e REFEIÇÃO SELF SERVIÇE, conforme especificações e
quantitativos descritos no anexo I do Termo de Referência.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS E CONDIÇÕES DA PRESTAçÃO OOS SERVIÇOS

LA

execução dos serviços será imediata após

o

recebimento

Execução/Fornecimento" emitida pela Secretaria t\/unicipal de Educação

-

da "Ordem de

SEMED.

ll A prestação dos serviços será feita de forma parcelada, nas quantidades e local
estabelecidos na "Ordem de Execução/Fornecimento".

lll. A prestaÇáo dos serviços diferentes das especificações ou apresentarem defeitos, serão
Rua Urbano Santos.

n'

I657 - Baino Juçara , lmperatriz/MA
cEP 65.900-505
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considerados não entregues.

lV A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviÇos em desacordo com

as

especificaçóes e condiçóes deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
Caso algum serviço seja executado em desacordo com as especificaçôes técnicas ou
problema de qualidade, a empresa Contratada deverá corrigir imediatamente, após
notificação do Contratante durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às
penalidades cabíveis.

V.

cLÁusuLA

TERCETRA - DAs

oBRtcAÇoES DA CoNTRATADA

L Pagar todas as despesas, tais com taxas, rmpostos, tributos, fretes, seguros, mão de obra,
garantia e todas as outras despesas decorrentes da contratação.

ll. Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;
lll. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes do fornecimento;
lV Responder rntegralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
V Manter durante o prazo de execuÇão do Contrato as exigências de habilitação e
qualificaÇão exigidas na licitação.

Vl O produto e as instalaÇões íísicas

do CONTRATADO(A), deverá observar todas

as

exigências dos Orgãos Públicos competentes.

Vll. Manter as condiÇões de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condiçôes;
Vlll. Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades,
vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
lX. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUARTA. OBRIGAÇÕEs DA coNTRATANTE

l.

Acompanhar

e

fiscalizar

a

execução

do contrato, bem como atestar nas

notas

fiscais/faturas a eíetiva execução do objeto desta licitação.

ll. O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serâo
feitos por FRANCTSCO MAGNO SILVA DE OL|VE|RA, TVATRÍCULA 34.171-1 / EDNEY
LOIOLA, MATRÍCULA 50.675-5, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n"
8.666/93, pela Contratante.
lll. Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo
atesto dos serviços contratados.
lV Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, veriÍicar, por
meio de seus funcionários, se as prescriçôes das normas do Termo de Referência estão

- Bairro Juçara , Imperatri/MA
cEP 65.900-505

Rua Urbano Santos, no 1657
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o mesmo deverá garantir livre acesso às
pertinentes
dependências
da fábrica.
V Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e
Contrato;
Vl. Promover o acompanhamênto e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o
aspecto quantitativo e quelitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
Vll. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do
Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações
e condições estabelecidas no Termo de Referência;
Vlll. Notificar prevíamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;
sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal,

CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO
O valor do presente contrato e de R$.

(

l. O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Secretaria Municipal da Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária (SEPFAZGO) ou por outro setor específico da Prefeitura
Municipal de lmperatriz, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo
setor compelente, bem como as certidóes de regularidade junto a RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e Município e será feito
na modalidade de tansferência online.
PARAGRAFO UNICO - O pagamento correspondente aos produtos entregue ocorrerá no
pÍazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da nota fiscal pelo setor de pagamentos
da SEMED,

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO

I

Acompanhar

e

fiscalizar

a

execução

do contrato, bem como atestar nas

notas

fiscais/faturas a efetiva execuçâo do objeto desta licitaÇáo.

ll

O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão
Íeitos por FRANCTSCO MAGNO STLVA DE OL|VE|RA, MATRÍCULA 34.171-1 / EDNEY
LOIOLA, MATRÍCULA 50.675-5, êm conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n'
8.666/93, pela Contratante.
lll Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização
atesto dos serviços contratados.

e

pelo

CLÁUSULA sÉTIMA- DAS PENALIDADES
8.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanÇóes, segundo a gravidade da
falta cometida.
| - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda,
no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde
que não caiba a aplicação de sançáo mais grave:
Rua Urbano Santos,

n' 1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
cEP 65.900-505
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ll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos entregues com
atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidede da multe ou pela rescisão , em êzào da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
c) 5 96 (cinco por cento) sobre o valor global atualjzado do contrato, pela não manutênção
das condiÇões de habilitação e qualificaÇáo exigidas no instrumento convocatório.
d) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigaçôes contratuais -, êntrega inÍerior a 50/o
(cinqüenta por cento) do contratado, alraso superior ao ptazo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados fora das especificaçôes
constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.
lll - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua puniçâo ou até que seja promovrda
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraçâo pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanÇão aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAzo DE VIGÊNCn DO CONTRATO

l-

O contrato terá vigência í2 meses, contados a partir de sua assinatura, nos termos
do art art. 57, caput,, da Lei n." 8 666/93. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressões de até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme previsto no artigo 65, §ío, da Lei Federal no 8.666/93.
CLÁUSULA NONA _ CRITERIO DE REAJUSTE

l. Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.
ll. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econôm ico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.

cLAúsuLA DÉctMA - SUBcoNTRATAÇÃo

I

Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

cLÁusuLA DÉcrMA pRtMEtRA - DA coNTRATAÇÃo

I

As obrigações decorrentes da presente licitação serão formaljzadas por

instrumento
específico escrito de contrato/nota de empenho, que ocorrerá após a homologação, sendo o
Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara , Imperatri/MA
cEP 65.900-505
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adjudicatário convocado para assinar o contrato e terá o pÍazo de cinco dias úteis paê íazélo
ll. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora do certame deverá apresentar os
seguintes documentos:
lll. t\/anual de Boas Práticas de Manipulação ou Fabricação de Alimentos, assinado por
profissional capacitado e habilitado, com registro no conselho de classe competente (cópia
autenticada da Carteira Profissional de Classe) e certidão de regularidade junto ao mesmo
(cópia do nada consta). Sendo que o manual apresentado deverá ser em nome e endereço
da razão social do licitante, não podendo em hipótese alguma ser de outra razâo social,
deverá ainda, estar atualizado para o ano vigente;
lV Alvará de Funcionamento do estabelecimento vigente;
V Alvará Sanitário do estabelecimento vigente.
Vl. Comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
Vll Quando o vencedor da licitação nào fzer a comprovação referida no parágrafo anterior,
ou quando injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato, prazo e condições
estabelecidas no ato convocatório da licitaÇão, a Preíeitura Municipal de lmperatriz através
da Secretaria Municipal de Educação poderá convocar outro licitante, segundo a ordem de
classificação, para, após a comprovaÇão dos requisitos habilitatórios e feita a negociação,
assinar o contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA

-

DA RESCISÃo DO CONTRATO

l. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 21106/93.
ll. Constitui motivo para rescisão do Contrato.
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaÇões e lentidão do seu
cumprimento, levando e Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviÇos ou fornecrmento nos prazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicaÇão à Administraçáo;
d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execuçáo, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de í 993;
f) a decretação da falência ou instauraçáo da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) a alteração social ou a modiÍicação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do Contrato;
i) razóes de interessê público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressâo, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.
8.666, de 2í de junho de 1993;

o

1657 Baino Juçara, ImperatrizMA
cEP 65,900-s0s
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k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaÇão da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizaÇões e mobilizaçóes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigaçóes assumidas até que seja normalizada a situação;
l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
m) a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
nos projetos;
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
p) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,
a cessâo ou
transferência, total ou parcial da posjçáo contratual, bem como a fusão, cisão ou
incorporaçáo, que implique violação da Lei de LicrtaÇões ou prejudique a regular execução
do contrato.
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Natureza: 3.3.90.39.99 Ficha: 1337
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CLÁUSULA DÉcIMA QUARTA - DA RESPoNSABILIDADE cIVIL
A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou
terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominaçóes contratuais ou legais a que estiver
sujeita.
CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA. DO FORO
Fica Eleito o foro da Cidade de lmpêretriz- [VlA 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 assrm 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.
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lmperatriz(MA),

_

de

de 2018

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS

CPF/MF

CPF/MF

a

<-

Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara , lmperatriz/MA
cEP 65.900-505
4)_

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL

NO

/r1

-

113/2018.CPL

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 OALÉI
8.666/93

DECLARAçÃO

Empresa)
por intermédio do seu

,

inscrito no CNPJ/MF sob no
representante legal o(a) S(a)
portador
edo
da
Carteira
de ldentidade no
,
CPF no
, DECLARA, para Íins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei
junho
no 8.666, de 21 de
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
(Nome

da

emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

(

)

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalvâ acima)

Rua Urbano Santos.
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ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe crÊucre E cuMpRrM NTo Dos REeursrros DE
HABILITAÇÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n'
113/2018-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e coníorme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaÇão.
A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(t\/A),

_

de

de 2018.

Representante Legal da Empresa

(à

Rua Urbano Santos,

n' 1657 Bairro

Juçara ,

Imperatri/MA
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