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TIPO: Menor PreÇo por ltem
oncÃo INTERESSADO: Secretaria ÍVlunicipal de saÚde - sEMUS
PROCESSO ADMINISTRATIY O :31 .0 1 .57 42120 1 8
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: DiA 05 dE fEVETETO dC 2O'I9,
às 09h (nove horas) - caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente
licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente.

A Prefeitura Ít/unicipal de lmperatriz - MA, através da Pregoeira OÍicial e Equipe de Apoio
designados pela Portaraa No 7534, de 19 de julho de 2018, publicada no 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 í657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, regido pela Lei Federal no 10.520,
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal no 2212007, Lei Complementar no '123, de 14 de
dezembro de 2002, alleeda pela Lei Complementar n' 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto
Federal no 8.538, dê 06 de outubro de 2015 e por este Edjtal e seus anexos, aplicando-se
subsidiariamente. no que couberem, as disposições da Lei n.o 8.666/93 e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécle.

í.

DO OBJETO

1.1 Aquisição de Pães para o ano de 2019, conforme especificaçóes constantes deste Edital

para atender as necessidades das Coordenaçôes: CAPS, HMI-Hll, EQUOTERAPIA e
RESIDENCIA TERAPEUTICA.
.2. O valor estimado da aquisiÇão dos PÃES fora estipulado em R$ 321.899,36 (trezentos e
vinte e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos).
1

1

.3. Da EspeciÍicação e Quantidade

1.3.1 Os objetos, especrficações

e

quantidade estão claramente descritos na planilha

constante no anexo I deste Edital.

2. DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência.
b) Anexo ll - Modelo de Carta Credencial.
c) Anexo

lll - Minuta do Contrato.

d) Anexo lV - Declaração a que alude

e) Anexo V

o art.27o, V da Lei n.o 8.666/93.
-Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem plenamente os

Requisitos de Habilitação.

Rua [Jíbano Santos ns 1657, Bairro ]uçara
CEP:
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3. DO SUPORTE LEGAL

julho de 2002, Decreto
3,1, Esta licitação reger-Se-á pela Lei Federal no í0-520, de 17 de
seus anexos
Municipal no o22t2OO7, Lei Complementar 123106 e alterações, por este Edital e
no
8 666/93 e
Let
aplicando-se, subsidiariamente' no que couberem, as disposiÇôes da
respectivasalterações,alémdasdemaisdisposiçõeslegaisaplicáVeis,queficamfazendo
parte integrante da mesma, independente de transcrição'
4. DA DOTAçÃO
4.

1

.

As despesas decorrentes da futura contratação correrão à conta dos seguintes recursos.

31 0 01 10.302.0127.2614
Projeto/Atividade: Programa de Qualificação do CAPSSaúde mental)
3.3.90.30.99

-

FoNTE:86

Material de Consumo

Despesa: 1189

tY:

lor R$ 2.000 000.00

3'l 001 10 302.0127 .2üA
Projeto/Atividade: lmplantação e Manutenção - Equoterapia
3.3.90.30.99

-

FoNTE:85

Material de Consumo

Despesa: 1230
Valor R$ 200 000,00

3í.001 10.302 0125.2274

l

Projeto/Atividade: ManutenÇão das Atividades e Projetos do
HMI e Hll
3.3.90.30.99

-

Material de Consumo

FoNTE:86

Despesa: 0988
Valor R$ 27.930 000,00

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,
inclusrve 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 até Rg 80.000,00 (oitenta mil
reais) serão de participaçáo exclusiva de empresas que se enquadrarem como
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara
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cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente
'12312006, nela
aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o da Lei Complementar no
rncluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,
conforme Lei complemenlar no 12312006 e sua altêraÇão dada pela Lei complementar
147t2014, e que etenderem 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 12312006) para as licitantes que se
enquadrarem como Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas
(sociedades cooperativas que tenham auÍerido, no ano calendário anterior, receita bruta
correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o da Lei Complementar
no 12312006, nela incluidos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao
objeto licitado, conforme Lei Complementat 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.
5.3.2. Cota Principal de 75% (inciso lll, art.48 da Lei 12312006) para todas as empresas que
atenderem as exigências, inclusive quanto à documentaÇão, constante deste Edital e seus
Anexos.
5.4. Não poderão participar desta licitação empresas

5.4.1. Cuja Íalência tenha sido decretada em concurso de credores. em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçáo, 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 sê dê após o início 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 ou entidade da Administração Pública IVlunicipal ou que possuam qualquer vínculo com
servidor do município.
5.4.5. Que se apresentem em Íorma de consórctos.
5 4.6. Pessoas Físicas.

6.

DO CREDENCIAMENTO

junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial

6.1 . As licitantes deverão se apresentar

Rua Urbano Santos ne 1.657, Bairro Juçara
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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,
Íirmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame.

. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
6.'1

.

1

mesma.
6.

.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social

1

em vigor, devidamente registrado, êm se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, 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.

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 V do Edital.
6.1 .4. Fica facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do

Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP

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 ofrcial, observados sempre os respectivos
prazos de validade.

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

.

6.3. Para cada licitante que participar do certame será permttido 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
Recebrmento) 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 início da sessâo.

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
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7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

.

Por íorÇa da Lei Complementar 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

7 .1

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 e

trabalhista, deverão consignar tal inÍormação expressamente na declaração prevista no item
6.1 .3;

b)

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 pertrnentes à regularidade

fiscal e trabalhista apresentem alguma restrrção, 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 tttlEs,
EPPs ou COOPS, entendendo-se por empate aquelas situaÇões em que as propostas
apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou ate 5olo (cinco por cento) superiores
a melhor proposta classificada.

7.2. Para 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 se;a
aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c)

não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na íorma da alínea anterior, 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 ., alinea 'c'. será realizado sorteto êntre elas pâra que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta,

e)

na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item
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licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,

f)

o procedimento acima somente será eplicado 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 - MA
Pregão Presencial n' íí 6/20í 8-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro JuÇara, lmperatriz /MA, CEP 65.900-505
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
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, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada
nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.
b) Conter a descrição detalhada e especificaçóes necessárjas à identificaÇão do objeto desta
licitação, conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e especificaçôes

necessárias à identificação, inclusive marca e/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 serão aceitos até
02 (duas) casas decrmars 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,1) PARAA FORMULAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A DESCRIçÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
soB PENA DE DESCLASSTFTCAÇÃO DA pROPOSTA.
c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referência (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar datada e
assinada por pessoa .iuridicamente habilitada pela empresa.

d)

Os preÇos ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluÍdas todas as

despesas com impostos, taxas, fretes, instalações, seguros e demais encargos, de qualquer
natureza, que se façam indispensáveis à períeita execução do objeto do Termo de Referência,
já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item a item.
e) Apresentar indicação detalhada e especificaÇão do equipamento cotado, citando marca,
tipo, fabricante, país de procedência e registro do produto naANVlSAquando houver, e outras
características que permitam identificá-lo, com juntada, inclusive, de prospecto na Iíngua
portuguesa, sem referência às expressões "similar" ou "compatível", de acordo com os
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requisitos indicados no Termo de Referência.

Í) A

Contratada deverá apresentar proposta constando claramente cada uma das
caracteristrcas dos equipamentos em questão com nome de marca e modelo, inclusive do
software, suas funções e ou aplicaçôes básicas. Se o equipamento for importado o prospecto
deverá ser apresentado com a devida tradução para língua portuguesa por tradutor oficial;
g) 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. DAAcEITAÇÃo

rÁcrn

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 indiretos, tnbutos
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. Uma vez aberta as propostas, não seráo admitidos cancelamentos, retificações de
preços, alterações ou alternativas nas condiÇões/especificações estip uladas. Não serão
qonsideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões
9.3. 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.

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

na

desclassificação do licitante.

10. DA HABILITAÇÃO
10. 1 . A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte externa os drzeres abaixo e a seguinte documentaÇão:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" í16/20í 8-CPL
Rua Urbano Santos, no'1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, CEP 65.900-505
Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

à

10.2. Os documentos necessários
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,
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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 açôes, acompanhado de
documêntos de eleiçôes de seus administradores. lnscriÇão do ato constitutivo, no caso de
sociededes civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

b.í) 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
diretoria em exercício: e

b.3) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedado pelo
Orgão competente, quando a atividade assim o exigir.

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.

d.í) Os documentos em apreÇo deverão estar acompanhados de todas as alteraÇôes ou da
consolidação respectiva.

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do ÍVlinistério da Fazenda
(CNPJ),

f) Prova de regularidade para com a F azenda Federal (Tributos e Contribuiçóes Federais e
Dívida Ativa e Previdenciária).

g) Prova de regularidade para com a F azenda Estadual do domicilio ou sede do licitante
(Tributos e Contriburções Estaduais e Dívida Ativa).

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

i)

Prova de regularidade relativa ao FGTS. representada pelo CRF

-

Certificado de

Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
k) 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.

l) Balanço Patrimonial e demonstraçóes contábeis do último exercício social, já exigívers

e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada

Rua Urbano Santos ns 1657, Bairro Juçara
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a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados

por

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.

l.í) O Balanço

patrimonial

e demonstrações contábeis deverão conter registro na

Junta

Comercial.
1.2)

Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstraÇóes

contábeis assim apresentados:
1.2.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.
1.2.2) 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 DemonslraÇões Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
1.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópiâ do Balanço de Abertura,

devidamente registrado ou autenticado na Junta

Comercial da sêde ou domicílio do licitante.
1.2.4)

o balanço patrimonial e as demonstraÇões contábeis deverão estar assinados por

contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.

m) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertanente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

n) 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 jurídrca de direito público ou privado.

o) 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 deste Edital.
10.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz,
1

0.3.1 . Se o licitante for

íilial, todos os documentos dêverão estar com o número do CNPJ da
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filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para matriz e filaais, 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 de autorização para a

centralização.
10.3.2. Serão 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.
10.4. As certidôes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzlrâo

efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.
1

0.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condiçáo deste item implicará

na

inabilitação do licitante.

1í. DO PROCEDIMENTO
11.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 preços (Envelope 01) e os documentos de habilitação
(Envelope 02).
11.1.1. 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 interessados em participar da licitação
estejam no local deslgnado pelo menos í5 (quinze) minutos antes do referido horário.
11.2. lnlciada

'1

1

.3. Após a verifrcação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes

e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V seráo recebidas as
propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificaçâo 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 10o/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):

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;
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d) Permitir ou não a utilização de aparelhos celulares,
e) Suspender e recomeçar o Pregão
f) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessão, assim
como, qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, sem preluízo das penas legais
aplicáveis em cada caso.
.4.3. Dos lances ofertados não caberá retrataÇão.

11

'11.4.4. 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 deÍinir a ordem de classificaÇão dos licitantes
remanescentes.

.5. Quando não forem verificadas. no mínimo, três propostas escritas de preços nas

11

condições definidas no item 11.4, o(a) Pregoêiro(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).
11.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licrtante, para efeito de ordenaçâo
das propostas.
11

.7. Caso não se realize lances verbais portodos os licitantes, será verificada a conÍormidade

entre a proposta escrita de menor preÇo e o valor estimado para a contrataçáo.
'11

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

os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
11.8.1. Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á o

início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.
11 .9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o menor
preço oíertado, 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

.10. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,

o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope dê documentação da proponente
classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às
condiçóes fixadas neste edital.
1'1.'11.

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.

Verificado o atendimento das exigências fixadas 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.
.

)
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.13. 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 ate 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.
11

11.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes prêsentes.
12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
12.1 - Esta licitaÇão é do TIPO MENOR PREçO POR ITEM, em consonância com o que
estabelece a legislação pertinente;
12.2 - SeÍáo desclassificadas 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, consequentemente,
classificada 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 for 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 § 2o 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;

í3. DO DIREITO

OE 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 razôes. quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo
junter memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começaráo a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
13.2. O recurso poderá ser íeito na própria sessáo de recebimento, e, se oral, será reduzida
ou
vencidos os respectivos prazos legais.

a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax

13.3. O(s) recurso(s), não terá(áo) 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 superior, devidamente informado, para apreciação e decisão,
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,
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação em seguida notifica
licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preÇo.

Rua Urbano Santos ne 1.657, Bairro Juçara
CEP:

65.900-505, lmperatriz/MA

(

a

a

,§§.

ESTAI)O DO MARANHÃO
PREFEITURA M UNICIPAL DE I NIPERATRI

,/g
7-

COMISSAO PERMANENTE DE t,tCITA(]A()

ii§>,

13.6 A falta 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. DA CONTRATAçÃO
14.'l . Homologado o julgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)
vencedor(es), o qual será convocado para firmar a avença.

14.2. O(s) licitante(s) vencedor (es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias Úteis, prorrogável
uma única vez, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, para atender à convocação
prevista no item anterior.

14.3. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não eprêsentar(em) situaçáo regular ou recusar-se a
êxecutar o objeto licitado, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a
ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicaçáo das sanções
cabíveis, observado o disposto no subitem acima.
14.4. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente Iicitação, a
associação da contratada com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial.

í5. OBRIGAÇOES DO FORNECEDOR
15.1 Proceder com a entrega dos pães em conformidade com o quantitativo solicitado pelos
órgãos lntegrantes, para cada pedido (ou de uma única vez);
1

5.2 tr/anter lnalterados os preços e condiÇôes propostas,

15.3 Náo transferir a terceiros, total ou parcral, o fornecimento dos pães sem
expressa anuência da contratante.

a prévia

e

15.4 Será exigidoAlvará Sanitário e Licença de Funcionamento para os estabelecimentos que
exercerem atividades pertrnentes a área de produção/manipulação de pães.

15.5 Comprovante fornecido pela contratada de que possui em seu quadro permanente
profissional da área de nutrição, devidamente registrado no Conselho de Nutrição, no
momento da assinatura do contrato.
15.6 A comprovação do vínculo empregatício do profissional com a contratada poderá ser
efetuada por intermédio do contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou do
Contrato de Trabalho;

15.7 As empresas licitantes, a qualquer momento do início do processo licitatório e antes da
assinatura dos contratos, poderão receber visitas in loco, realizadas por uma comissão
formada por um nutricionista, um representante do conselho Municipal de Segurança
Alimentar e um representante dos órgáos integrantes, para constatar e avaliar a estrutura de
fabricação e armazenamento dos gêneros alimentícios.

15.8 Evitar a entrega de pães impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato ser
invocado para justiíicar a cobrança adicional, a qualquer título.
15.9 Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos
pães, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei 8.666/93;
15.'10 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das
obrigaÇões assumidas.
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15.11 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da ftscalização do setor competente,
não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçôes
pactuadas entre as partes.
15.12 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notiíicação da Contratada, sob pena das sanções
previstas no art.'8'l na Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a apresentar no ato da assjnatura do contrato a planilha de
preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de
recusa da assinatura do contrato.

15.í3

15.14 Pagar todas as despesas, tais como taxas. impostos, tributos, fretes, seguros,
embalagens, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contrataÇão.

15.15 Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação
ao fornecimento dos pães.
1

5.'16 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às lers trabalhistas,

previdencaárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

15.17 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condiçóes de habilitação exigidas nesse termo, apresentando os
comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.

15.18 Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar
a pêrfeita execuÇão do objeto.

'15.19 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.

15.20 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, frscars e
comerciais resultantes da execuÇão do contrato.
15.21 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
15.22 A Conlratada é responsável pelosdanos causados diretamente à Secretaria lvlunicipal
de Saúde ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução deste Contrato.

15.23 A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalizaÇão da Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade pela má execução do ob.ieto do contrato.

15.24 Duranle o fornecimento dos pães deverão ser servidos em utensílios apropriados e de
propriedade da contratada, devendo ser levadas em consideraçâo as normas higiênicas e
sanitárias que regem a matérra em especial as de salubridade.

16
'16.

OBRTGAÇOESDACONTRATANTE

1 Efetuar o pagamento na Íorma do item

1

I

deste Edital, após o recebimento definitivo dos

serviÇos e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias
e as demais disposições deste Edital;
'16.2 Verificar se a entrega dos pães foi rcalizada com observação às disposiçóes pertinentes

neste Edital, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento integral dos pães
entregues.
16.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissâo
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de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a administração.

16.4 Re.jeitar os produtos cujas especificações náo atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mÍnimos constantes no Anexo I deste Edital.
16.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou irregularidades constantes

de cada um dos itens que compõem o objeto deste Edital, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias.

17.

PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PÃES

17.1 A prestação

dos serviços e a entrega dos produtos iniciarão a partir da data de
recebimento da nota de Empenho e/ou Ordem de fornecimento, pelo vencedor, e mediante
solicitação do Contratante.

17.2 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.

17.3 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.

17.4

A empresa vencedora deve eíetuar a entrega dos pedidos em perfertas condições de
ingestão, conforme proposta apresentada, especificaçôes técnicas e níveis de desempenho
mínimos exigidos, dentro dos horários estabêlecidos.

17.5

O recebimento dos pães não implica na sua aceitação definitiva, porquanto dependerá

da veriÍicação do resultado, por membro da unidade a que se destina os mesmos, da
satisfação de todas as especificações do Termo de Referência e editalícias, para a expedição
do Termo de Acejtaçâo Provisório ou Definitivo, conforme o caso.

18

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1 O prazo de vigência da contratação para aquisiÇão de Pães, objeto deste Edital, é de ate
o dia 31 de dezembro do ano da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo
com o que dispõe a legislação vigente.
1

í9. PAGAMENTO
19.1 O pagamento pelo fornecimento dos pães, será efetuado a fornecedora, por meio de
transferência eletrônica, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitaÇão definitiva dos mesmos,
com apresentação das notas fiscais devidamente certiíicadas pelo servidor público
competente.

19.2 O pag amento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS A ENTREGA
DOS PÂES, à medida que forem realizados o recebimento dos mesmos, não devendo estar
vinculado a liquidação total do empenho.
19.3 Para Íazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a F azenda Municipal e Estadual,
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Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND), com o FGTS
(Certificado de Regularidade do FGTS) e Certidão de Débitos Trabalhistas.
19.4 A contratante náo incidira em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não
cumprimento pela empresa fornecedora das obrigaÇões acima descritas ou de qualquer outra
causa que esta deu azo.

20. CRITÉRIO DE REAJUSTE

20.1. Os preços unitários pelos quais será contratado o objeto da presente licitação não
soírerão recomposição.
20.2. 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 econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da aliena "d" do
art. 65 da Lei 8.666/93.

21. SUBCONTRATAçÂO
21 .1 .

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

22. F|SCAL|ZAÇÃO OO COTTRATO E CRTTERTO DE JULGAMENTO
22.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato na forma integral
serão feitos por servidor designado no ato da contratação, que anotará em registro próprio
todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.

22.2 O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL em
conformidade com a Lei Federal n.o 10.520, de '17 de julho de 2002, regulamentada no
Município pelo Decreto Municipal n.o 2212007. Será adotado na licitação o critério de
iulgamento com base no TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. Visando dotar de maior
celeridade e eficiência as várias etapas procedimentais proporcionando uma maior
atratividade para as empresas participantes da licitaÇão.
22.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a tercerros. resultantes de ação
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

23.

DAS PENALIDADES

23.1 . A multa pela inexecução total ou parcial do contrato prevista nos artagos 86 e 87 da Lei

n' 8.666/93, Íixa-se em 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
23.2. A CONTRATADA, pela inexecução parcial ou total, ou atraso injustificado, fica sujeita a
aplicação das sançóes administrativas prevrstas nos arts. 86 a 88 da Lei n'8.666/93.
23.3 Ocorrerá à rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do Art. 78, bem como os
efeitos previstos nos arts. 79 e 80.

24.

DA RESCISÃO DO CONTRATO
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. Ocoffeá

à rescisão contratual nos casos previstos nos incisos doArt. 78, bem como os
efeitos previstos nos arts. 79 e 80 da Lei 8.666/93.
24.1

24.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaÇões e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, espectficaÇões e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviÇos ou íornecimento nos prazos estipulados.

c)

A

paralisação da execução do serviço, sem justa causa

e

prévia comunicação

á

Administração.
d) O 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 Íaltas na sua execução, anotadas na íorma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
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 modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique
a execuÇão do contrato.

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determrnadas pela máxrma autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
A supressão, por parte da AdministraÇão, dos serviços, acarretando modifacações 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.

.j)

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administraçáo, 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 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 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 Administraçâo, de área, local ou objeto para execução de
serviços, 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 prejuizo das sanÇóes penais
cabÍveis.

p)A subcontrataçáo total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
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cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução
do contrato.
25. DA IMPUGNAçÃO E DO PEDIDO OE ESCLARECIMENTO
25.1. Os interessados poderão solicitar até o 2o (segundo) dia anterior à data de êntrega dos
envelopes, quaisquer esclarecimentos e informaÇôes, através de comunicação a COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, atraves do setor de protocolo, no endereÇo da
Comissão Permanente de Licitação - CPL.
25.2. Em qualquer ocasiáo antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por
qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a solicitações
de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata,
que será publicada no Diário Oficial da União (quando for o caso) e no Diário Oficial do Estado.

25.3. Visando permitir aos licitantes ptazos Íazoáveis para levarem em conta a errata na
preparação da DocumentaÇão e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega
das mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a
alteraÇáo não afetar a formulação das propostas (Documentação e PreÇo).
25.4. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da
Lei 8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das
08:00 as 18:00 horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano
Santos, no 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, nos seguintes prazos:
25.5. Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação;
25.6. Pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes
de habilitação.

25.7. A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame
licitatório e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.
25.8. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

26. DAS D|SPOS|ÇOES GERATS
26.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) lavrará a ata da sessão e
submeterá o processo à homologação da autoridade competente.
.1 . No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão fará a homologação.

26.1

26.2. O vencedor obriga-se a aceitat, nas mesmas condições 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.
26.3. A Prefeitura Municipal de lmperatriz/MA poderá revogar a licitação por razôes 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.
26.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendo aceitado
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sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregulâridades que
o vlcrem
26.5. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

26.6. 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.

26.6.1 Poderá ser solicitado ao fornecedor, pelo pregoeiro ou pela comissão de licitação
iníormaçôes adicionais necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras e
outras, a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório, com a finalidade de dirimir
dúvidas e instruir as decisôes relativas ao julgamento.

26.7. Não serão considerados motivos para desclassif icaçáo simples omissões ou erros
formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o
processamênto da licitação e o entendimento da proposta, e que náo firam os direitos dos
demais licitantes.

26.8. As normas disciplinadoras desta licitação serâo sempre interpretadas em favor da
ampliaÇão da drsputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração. a finalidade e a segurança da contrataçáo/fornecimento.

26.9. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.
26.'10. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública

Municipal, deverá íazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
26.11 . Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitação.

26.12. 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.

26.13. 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.
26.14. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçôes e dos
documentos apresentados em qualquer íase da licitação.
26.15. A homologação do resultado desta licitaÇão não implicará direito à contratação.

26.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçóes constantes da legislação
vigente.

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

26.18. O Senhor Secretário Municipal de Saúde - SEMUS/lmperatriz-MA, poderá revogar a
licitação por razôes de rnteresse 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). Quaisquer esclarecimentos
que se façam necessário poderão ser prestados pela Comissão Permanenle de Licitação CPL, no endereço: Rua Urbano Santos. n' 1657, Bairro Juçara, lmperatrrz - MA.
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26.19. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.qov.br, ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação l\/unicipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
F azenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, no'1657, Bairro Juçara, lmperatriz/l\/A, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08h às 18h.
lmperatriz (MA), 16 de janeiro de 2019
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PREGAO PRESENCIAL

N.O

,I16/2018 _ CPL

ANEXO

I

(Proposta de Preços)
de 2019

de

Prezados Senhores,

com sede na cidade

(empresa),

de

à

inscrita no CNPJ/IVF sob o número_
portador do CPF n."
e
R.G. n.o
abaixo assinado propõe à Prefeitura de lmperatriz através da
Secretaria Munrcipal de Saúde - SEMUS, os preços infra discriminados para a AquisiÇão de
pães para o ano de 2019, conforme especificaçóes constantes para atender as necessidades
das Coordenações: CAPS, HMI-Hll, EQUOTERAPIA e RESIDENCIA TERAPEUTICA,
objeto do PREGAO PRESENCIAL n.o 116/2018-CPL:
Rua

n.o

_,

neste ato representada por

_.

a) Pruzo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data de sua abertura;
b) A prestação dos serviços e a entrega dos produtos iniciarão a partir da data de recebimento
da nota de Empenho e/ ou Ordem de fornecimento, pelo vencedor, e mediante solicitação do
Contratante.

c) 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 fiscal por pessoal qualificada
da contratada.

d) O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido
necessidade de cada órgão lntegrante.

e) Preço Total por extenso R$... .........

(

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

\t
Rua Urbano Santos n-o 1657, Bairro.Juçara
CEP:
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OBJETo

11

O Objeto deste Termo de Referência é a aquisição de pães para o ano

de 20í9,

conforme especificações constantes deste anexo para atender as
necessidades das Coordenações: CAPS, HMI-Hll, EQUOTERAP|A e RESIDENGIA

TERAPEUTICA.
2

-

JusflFrcATrvA

2.1

A

necessidades

Aquisição dos pães se justifica pela grande importância e
das refeições que são preparadas sendo imprescindíveis para

recuperaçáo e tratamento dos pacientes do SUS atendidos em lmperatriz
refeições realizadas nas supracitadas coordenações.

- Ma e nas

3 - Dos OBJEToS, EspEcrFlcAÇoEs E QUANTTDADES

3.1

Os objetos, especificações e quantidade estão claramente descritos na
planilha constante no anexo I deste Termo de Referência.
4 - DA HABILITAçÃo

4.1

Para se habilitar ao processo a pessoa jurídica deverá apresentar os
documentos relacionados nos incisos e parágrafo dos arts. 27, 28, 29,30 e 3í da Lei
no 8.666/93.

5 - DAs OBRIGAçoES Do FoRNÊcEDoR

5.'l
Proceder com a entrega dos pães em conformidade com o quantitativo
solicitado pelos órgãos lntegrantes, para cada pedido (ou de uma única vez);
Manter lnalterados os preços e condições propostas;
5.2
Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento dos pães sem
5.3
prévia
a
e expressa anuência da contratante.
5.4
Será exigido Alvará Sanitário e Licença de Funcionamento para os
estabelecimentos que exercerem atividades pertinentes a âtea de
produção/manipulação de pães.
5.4.1. Comprovante fornecido pela contratada de que possui em seu quadro
1-l'

permanente proÍissional da área de nutriçáo, devidamente registrado no Conselho de
Nutrição, no momento da assinatura do contrato.
A comprovação do vínculo empregatício do profissional com a
contratada poderá ser efetuada por intermédio do contrato Social, se sócio, ou da
Carteira de Trabalho ou do Contrato de Trabalho;
As empresas licitantes, a qualquer momento do inicio do processo
licitatório e antes da assinatura dos contratos, podêrão rêceber visitas ,n /oco,
realizadas por uma comissão formada por um nutricionista, um representante do
um representante dos órgáos
conselho Municipal de Segurança Alimentar
integrantes, para constatar e avaliar a estrutura de íabricaçáo e armazenamento dos
gêneros alimentícios.
Evitar a entrega de pães impróprios ou de qualidade inferior, não
podendo tal fato ser invocado para justificar a cobrançâ adicional, a qualquer titulo.
Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para
aquisição dos pães, nos termos do § '1o; do art. 65 da Lei 8.666i93;
Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas.

5.4.2.
5.5

e

5.6
5.7
5.8

,,@
Av. Dorgival PinheiÍo de Sousa, no 47 - Centro. CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9A72 / Fax: (99) 3524-9872
site : www.imperatriz.ma.gov.br
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5.9
Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
setor competente, não eximirá o fornecedor dê total responsabilidade quanto ao

cumprimento das obrigaçóes pactuadas entre as partes.
A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser eÍetuada
êm um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificaÇão da contratada. sob
pena das sanções previstas no art." 8í na Lei g.666/93.
O Contratado fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do
contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo
licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
Pagar todas as despesas, tais como texas, impostos, tributos, fretes,
seguros, embalagens, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da
contrataÇão.
5. í
Efetuar
imediata correção das deficiências apontadas pela
Contratante, com relação ao fornecimento dos pães.
Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis
trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
5.
Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigaçóes por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas nesse
termo, apresentando os comprovantes que lhê forêm solicitados pela Contratante.
5. í
Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar
quaisquer condiçôes inadequadas à execuçâo do contrato ou a iminência de fatos que
possam prejudicar a perfeita execução do objeto.
Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da
execução do contrato.
Contratada
responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
inadimplência da Contratada, com referência aos encargos

5.10

5.11

5.12

3
5.14
15

a

6

5.17
5.18
5.19

A
A

trabalhistas, Íiscais

é

e

comerciais, não transfere

à

Contratante ou

a

terceiros

a

responsabilidade por seu pagamento.

5.20

A

Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à
Secretaria Municipal de Saúde ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a
execução deste Contrato.
A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da Contratante, não
eximirá a Contratada de total responsabilidade pela má execução do objeto do
contrato.
Ourante o fornecimento dos pães deverão ser servidos em utensílios
apropriados e de propriedade da contratada, devendo ser levadas em consideração as
normas higiênicas e sanitárias que regem a matéria em especial as de salubridade.

5.21
5.22
6.0

-

6.1

PRAzoS, LocAL DE ENTREGA, RECEBIMENTo

E

AGEITAçÃo oos PÃES

A prestaÇão dos serviços e a entrega dos produtos iniciarão a partir da
data de recebimento da nota de Empenho e/ ou Ordem de fornecimento, pelo

vencedor, e mediante solicitação do Contratante.
O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido
coníormê necessidade de cada órgão lntegrante. A empresa que não cumprir o prazo
sofrerá sançôes previstas na Lei 8.666i93 e suas alteraçôes.
Os produtos seráo entregues, sem ônus adicional para a contratante, na
sede dos órgãos integrantes, conforme cronograma de cada uma em Imperatriz-MA ou
local designado por pessoa competente para tal, acompanhando da respectiva nota
fiscal por pessoal qualificada da contratada.
A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas
condiçôes de ingestão, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e
os estabelecidos
níveis de desempenho míninros exigidos, dentro dos

6.2

6.3
.

6.4

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Cêntro, CÉP 65903-270 - Imperatriz (MA)
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6.5

lFy
)-.

O

recebimento dos pães não implica na sua aceitação definitiva,
porquanto dependerá da verificaçáo do resultado, por mêmbro da unidade a que se
destina os mesmos, da satisfação de todâs as especificações do Termo de Referência
e editalícias, para a expedição do Termo de Aceitação Provisório ou Definitivo,

s.

SE

conforme o caso.
7

-

US

OBRTGAçôES DA CoNTRATANTE

7.1

Efetuar o pagamento na forma do item 08 deste termo, após o
recebimento definitivo dos serviços e verificação do cumprimento de todas as
obrigaÇóes legais, fiscais, previdenciárias e as demais disposições deste Termo de
Referência;

7.2

Verificar se a entrega dos pães foi realizada com observação às
disposições pertinentes neste Termo de Referência, implicando em câso negativo no
cancelamento do pagamento integral dos pães entregues.
As decisÕes e providências que ultrapassarem a competência do
servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a administração.
Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer
dos itens, aos requisitos mínimos constantes no Anexo I deste Termo de RefeÍência.
Notificar
empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo,
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.3

7.4
7.5

a

8 . DO PAGAMENTO

8.1

O pagamento pelo fornecimento dos pães, será efetuado a fornecedora,
por meio de transferência eletrônica, em até 30 (trinta) diâs úteis após a aceitação
definitiva dos mesmos, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas
pelo servidor público competente.
o pag amento deverá ser eÍetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS
A ENTREGA DOS P Ães , à medida que forem realizados o recebimento dos mesmos,
não devendo estar vinculado a liquidaÇão total do empenho.
Para Íazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá
apresenta|unto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda
Municipal e Estadual, Seguridade Social e Fazênda Nacional (Certidão Negativa de
Debito - CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) e Certidão de
Débitos Trabalhistas.
A contratante não incidira em mora quanto ao atraso do pagamento em
face do não cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descritas
ou de qualquer outra causa que esta deu azo.
8.2

8.3

8.4
I-

Do PREço

9.1

O valor estimado da aquisição dos PÃES fora estipulado em R$
321.899,36 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE
REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), conforme pesquisa efetuada no mercado, a
correr por conta dos recursos.
í

O

-

DA PROPOSTA DE PREÇO

10.1

Os preços oÍertados deverão ser líquidos, devendo estar nele Incluídas
despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de
todas as
qualquer natureza, que se façam indispensáveis à peíeita execuçáo do objeto dessa
licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item
â item.
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Do PRAzo oE VrcÊNctA Do CoNTRATo
O prazo de vigência da contratação para aquisição de pães, objeto
deste Termo de Referência é de até o dia 31 dê Dezembro do ano da assinaturá do
contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o que dispõe a legislaçáo vigente.
í

11.1

12

-

DA FIScALIzAÇÃo E Do CoNTRATo E CRITÉRIo DE JULGAMENÍo

12.1

A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato na
forma integral serão feitos por servidor designado no ato da contratação, que anotará
em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666,
de 21.06 93
O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL em conformidade com a Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 2002,
regulamentada no MunicÍpio pelo Decreto Municipal n.o 2212007. Será adotado nâ
licitação o critério de julgamento com base no TIPO MENOR PREçO POR ITEM.
visando dotar de maior celeridade e eficiência as várias etapas procedimentais
proporcionando uma maior atratividade para as empresas participantes da licitação.

12.2

-

DA PARTrcrpAÇÃo DE MtcRo EMPRESA E EMPRESA DE PEeuENo PoRÍE
Nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006 e alterações, Lei
Complementar no 147, de 2014, e Decreto Federal no 8538, de 06 de outubro de 2015
e subsidiariamente à Lei no 8.666, de 1993, bem como â legislação correlata
justificasse a prioridade de contrataçã0.
No que concerne ao empate ficto seja seguida os termos do (art. 44, § 2",
da LC no 12310Q, an.45, § 30, da LC no í23106, Lei no 10.520102 art. 40, inc. Xl, art. 40,
inc. XVll. Justificasse o exposto em razâo de o nosso país ser formado vastamente por
municípios pequenos, credita-se as empresas de pequeno porte o principal motivo do
desenvolvimento local, observa-se que tais negociantes obtêm o conhecimento da
realidade dos municípios. Fomentando a economia do município os mesmo geram
empregos e renda, fatores que grandes empresas não satisfazem o que traduz a
importância das ME's e EPP's para o desenvolvimento econômico.
13

13.1
13.2

í4

-

DAS MULTAS, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO CONTRATUAL

14.1
A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato prevista nos Art. 86
e 87 da Lei n' 8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por centos) do valor total do contrato.
A CONTRATADA pela inexecução parcial ou total, ou atraso
14.2
in.iustificado fica sujeita a aplicação das sançÔes administrativas previstas nos arts. 86
à 88 da Lei n" 8.666i93.

'14.3

Ocorrerá à rescisáo contratual nos casos previstos nos incisos do Art.
78, bem como os efeitos previstos nos arts. 79 e 80 da Lei n" 8.666/93.
15

*

Da DoraÇÃo ORçAMENTÁRIA

15.1

3í .00í. í 0.302.0127.2614
Projeto/Atividade: Programa de Qualificaçâo do CAPS- Saúde mental)
3.3.90.30.99 - Material de Consumo
Oespesa: 1 í 89
Valor R$ 2.000.000,00

Fonte: 86
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31.001. 1 0.302.0127.2618

Projeto/Atividade: lmplantação e Manutençáo - Equoterapia
3.3.90.30.99 - Material de Consumo
Despesa: 1230
Valor R$ 200.000,00

Fonte: 86

31.001. 10.302.0125.2274

Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades e Projetos do HMI e Hll
3.3.90.30.99 - Material de Consumo
Despesa.0988
Valor R$ 27.930.000,00

I

Fonte: 86

16 - DAs DrsPosrçoEs GERATS

16.1

O Senhor Secretário Municipal de Saúde - SEMUS/lmperatriz-MA,
a licitação por razões de interesse público decorrente de fato

poderá revogar

superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará
ciência aos licitantes mediante publicaçâo na lmprensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei no
8.666/93).
Quarsquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser
prestados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano
Santos no 1657, Bairro Juçara lmperatriz - MA. Processo no 31 .01 .574212018
SEMUS

16.2

-

-

lmperatriz - MA, 24 de Outubro de 2018
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?,

LICITA(rÀo

PREGAO PRESENCIAL N". 1í6/20í8-CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA),

O

_

de 2019

de

abaixo-assinado, responsável legal

_.
a Vs. Sas. que o Sr

pela

Empresa

vem pela presente informar

é designado para representar

nossa empresa na Licitação acrma referida, podendo assinar atas e demais documentos,
interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, assinar
propostas e rubricar documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposiçáo 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 ns 1657, Bairro Juçara
CEP:

65.900 505, lmperatriz/MA
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PREGAO PRESENCIAL

NO

116/2018

-

CPL

ANEXO ilt
(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO N"

/2019

-

SEMUS

AQUISIÇAO DE PAES PARA O ANO DE 2Oí9,
CONFORME ESPECIFICAÇOES GONSTANTES
DESTE ANEXO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES
DAS
COORDENAçÕES:CAPS, HMI-HII,
EQUOTERAPIA e
RESIDENCIA
TERAPEUTICA, ATRAVÉS DE TERMO DE
COMPROMISSO, QUE ENTRE SICELEBRAM O
MUNICíPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA
, NA FORMA ABAIXO.

dias do mês de _
do ano de 2018, de um lado, o MUNICIPIO DE
_
IMPERATRIZ, CNPJ/MF n.o 06.158.455/000 1-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.o 201 Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde,

Ao(s)

brasileiro(a), agente político, portador do RG n.o
SSP/MA e do CPF/MF n.o
doravante denominada simplesmente de CONTRAÍANTE e. do outro lado, a
empresa
CNPJ/MF n o
, estabelecida na
portador do RG n.o
, neste ato, representada pelo, Sr

edoCPF/MFn,o-,doravantedenominadaSimp|eSmentede
CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Procêsso n.o 31.01.5742120í8 - SEMUS e
proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcriçáo na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o
presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de21 de junho de 1993, mediante as cláusulas
e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

_

DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a Aquisição de Pães para o ano de 2019, conforme
especificações constantes deste anexo para atender as necessidades das Coordenações:
CAPS, HMI-Hll, EQUOTERAPIA e RESIDENCIA TERAPEUTICA, com motivaÇão no
Processo Adminishativo n" 31.O1.5742120í8 - SEMUS, e em conformidade com o Pregão
Presencial n'116/20í8-CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este
instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro.Juçara
CEP:

65.900 505, lmperatriz/MA

ESTADO DO MARANHAO

/r>

PREFEITT]RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DI] LICITAÇAO

'e
l':'

procedimento licitatório realizado na forma da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.

cLÁusuLA SEGUNDA

-

DAs oBRtGAçoEs Do FoRNEcEDoR

l. Proceder com a entrega dos páes em conÍormidade com o quantitativo

solicatado pelos

órgãos lntegrantes, para câda pedido (ou de uma única vez);

ll. Manter lnalterados os preços e condições propostas;
lll. Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento dos páes sem a prévia e expressa
anuência da contratante.
,V. Será exigido Alvará Sanitário e Licença de Funcionamento pera os estabelecimentos que
exercerem atividades pertinentes a área de produção/manlpulação de pães.

V

Comprovante fornecido pela contratada de que possui em seu quadro permanente
profissional da área de nutriÇão, devidamente registrado no Conselho de Nutriçáo, no
momento da assinatura do contrato.

Vl. A comprovaÇão do vínculo empregatício do proíissional com a contratada poderá ser
efetuada por intermédio do contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou do
Contrato de Trabalho;

Vll. As empresas licitantes, a qualquer momento do inicio do processo licitatório e antes da
assinatura dos contratos, poderão receber visitas in loco, realizadas por uma comissão
formada por um nutricionista, um representante do conselho Municipal de Segurança
Alimentar e um representante dos órgãos integrantes, para constatar e avaliar a estrutura de
fabricação e armazenamento dos gêneros alimentícios.

Vlll. Evitar a entrega de pães impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato ser
invocado para justificar a cobrança adicional, a qualquer titulo.
lX. Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos
pães, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei 8.666/93;

X. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas.
Xl. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalizaÇão do setor competente, não
eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entrê as pârtes.

Xll. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções
previstas no art.'81 na Lei 8.666/93.
Xlll. O Contratado fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de
preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de
recusa da assinatura do contrato.

XIV Pagar todas as dêspesas, tais como tâxas, impostos, lributos, fretes,

seguros,
garantia
embalagens, máo-de-obra,
e todas as despesas decorrentes da contratação.
XV. Efetuar a imediata correçáo das deficiências apontadas pela Contratante, com relação ao
fornecimento dos pães.

Rua Urbano Santos ne L657, Bairro Juçara
CEP:

65.900-505, lmperatriz/MA
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XVl. Responsabilizer-se pelo cumprimento das prescriÇões referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de sêgurança do trabalho de seus funcionários.
XVll. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas nesse termo, apresentando os
comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.

XVlll. Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar
a perfeita execuÇão do objeto.

XlX. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
XX. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execuçâo do contrato.
XXl. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
XXll. A ConÍatada é responsável pelos danos causados diretamente à Secretaria Municipal
de Saúde ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução deste Contrato.

XXlll. A aÇão ou omissão, total ou parcial da fiscalização da Contratante. não eximirá

a

Contratada de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.

XXIV Durante o íornecimento dos pães deverão ser servidos em utensílios apropriados e de
propriedade da contratada, devêndo ser levadas em consideração as normas higiênicas e
sanitárias que regem a matéria em especial as de salubridade.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PÃES

- PRAzoS, LoCAL

DE ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

l. A prestação dos serviços e a entrega dos produtos iniciarão a partir da data de recebimento

da nota de Empenho e/ ou Ordem de fornecimento, pelo vencedor, e mediante solicitaçáo do
Contratante.

ll. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido coníorme
necessidade de cada órgão lntegrante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções
previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.
lll. 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
pessoâ competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal qualificada
da contratada.

lV A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condrções de
ingestão, conforme proposta apresentada, especificaÇões técnicas e níveis de desempenho
mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.

V O recebimento dos pães não implica na sua aceitação definitiva, porquanto dependerá da
verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina os mesmos, da satisfação
de todas as especificaçôes do Termo de Referência e editalícias, para a expediçáo do Termo
de Aceitação Provisório ou Definitivo, conforme o caso.

Rua Urbano Santos ne 1657, Eairro Juçara
CEP:

65.900 505, lmperatriz/MA
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DA coNTRATANTE

L Efetuar o pagamento na forma do item 05 deste termo, após o recêbimênto deÍinitivo dos
serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigaçôes legais, fiscais, previdenciárias
e as demais disposiçôes deste Edital;

ll. Verificar se a entrega dos pães foi realizada com observação às drsposições pertinentes
deste Edital, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento integral dos pães
entregues.
lll. As decisÕes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a administração.

lV

Rejeitar os produtos cujas especificaçóes não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes no Anexo I deste Edital.
V. Notificar a empresa, por escrito, sobre impedeições, falhas ou irregularidades constantes
de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que se1am adotadas as
medidas corretivas necessárias.

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

l. O pagamento pelo fornecimento dos pães, será efeluado a fornecedora, por meio de
transferência eletrônica, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitação definitiva dos mesmos,
com apresentaÇão das notas Íiscais devidamente certiÍicadas pelo servidor público
competente.
ll. O pagamento deverá ser efetuado e m PARCELAS PROPORCIONAIS A ENTREGA DOS
PAES, à medida que íorem realizados o recebimento dos mesmos, não devendo estar
vinculado a liquidaÇão total do empenho.

lll. Para fazerjus ao pagamento, a Íornecedora adjudicatária deverá apresentarjunto às notas
fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal e Estadual, Seguridade
Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Debito - CND), com o FGTS (Certificado de
Regularidade do FGTS) e Certidão de Débitos Trabalhistas.

lV A contratante não incidira em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não
cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima dêscritas ou de qualquer outra
causa que esta deu azo.

CLÁUSULA SEXTA- DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

l.

O prazo de vigência da contratação para aquisição de Pães, objeto deste Edital, e de
até o dia 31 de Dezembro do ano da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de
acordo com o que dispõe a legislação vigente.

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara
CEPr

65.900-505, lmperatriz/MA
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CLÁUSULA SÉTIMA- DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO

l. A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato na íorma integral serão
feitos por servidor designado no ato da contratação, que anotará em registro próprio todas as
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das Íaltas ou deíeitos
observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.

ll. O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL em
conformidade com a Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 2OO2, regulamentada no
Município pelo Decreto Municipal n." 2212007. Será adotado na licitação o critério de
julgamento com base no TIPO MENOR PREçO POR ITEM. Visando dotar de maior
celeridade e eficiência as várias etapas procedimentais proporcionando uma maior
atratividade para as empresas participantes da licitaÇão.
cLÁusuLA orrAVA

-

oAS MULTAS, SANÇÕES ADM|N|STRATIVAS E RESctsÃo

CONTRATUAL
L A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato prevista nos Art. 86

e 87 da Lei n"

8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por centos) do valor total do contrato.

ll. A CONTRATADA pela inexecução parcial ou total, ou atraso injustificado fica sujeita a
aplicaÇão das sanÇões administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei n" 8.666/93.

lll. Ocorrerá à rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do Art. 78, bem como os
efeitos previstos nos arts. 79 e 80 da Lei n'8.666/93.
CLAUSULA NONA. DA CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTARIA E EMPENHO

l.

As despesas decorrente desta licitação correrão à conta dos seguintes recursos

31.001 1 0.302.0127.2614
Projeto/Atividade: Programa de Qualificação do CAPS- Saúde mental)
3.3.90.30.99 - Material de Consumo
Despesa: í 189
Valor R$ 2 000 000,00
31 .001 .'10.302.0127 .2618
Proleto/Atividade: lmplantação e ManutenÇão - Equoterapia
3.3.90.30.99 - Material de Consumo
Despesa. 1230
Valor R$ 200.000,00
31.001. 1 0.302.0 125.227 4
Proleto/Atividade: Manutenção das Atividades e Projetos do HMI e Hll
3.3.90.30.99 - Material de Consumo
Despesa: 0988
Valor R$ 27.930.000,00

Fonte: 86

Fonte.86

fonte

gO
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CLÁUSULA DÉCIMA. DA REscIsÃo Do coNTRATo

L Ocorrerá à rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do Art. 78, bem como os
efeitos previstos nos arts. 79 e 80.
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 a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviÇos ou fornecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisaÇão do fornecimento, sem Justa ceusâ e prévia comunicação à Administração;

d) o

desatendrmento das determinações regulares

da

autorrdade designada para

acompanhar e fiscelizar a sua execuçáo, assim como as de seus superiores,

e) o cometimento reiterado de íaltas na sua execuÇão, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 2'í 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 alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do Contrato;

i) razôes de rnteresse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Admanistrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;

j) a supressão, 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 21 de junho de 1993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da AdministraÇão, pot Vazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensôes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçóes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizaçôes e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigaçôes 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
se.ja normalizada a situação;

n) a ocorrência de caso fortuito ou forÇa maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
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o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sançôes penars
cabiveis.
p) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial da posiÇão contratual, bem como a fusáo, cisão

ou incorporação, que implique violação da Lei de LicitaÇões ou prejudique a regular
execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA_ DA RESPONSABILIDAOE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou
terceiros em razáo de ação ou omissão dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita.

CLÁUSULA DÉGIMA SEGUNDA

_

Do FoRo

Fica Eleito o foro da Cidade 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 limeza 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 assrnado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lm

CONTRATANTE
Secretária Municipal Saúde - SEMUS

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEÍ\/UNHAS:

CPF/íVF

CPF/ÍVF
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DALÉI
8.666/93

DECLARAÇAO

(Nome da

Emoresa)

inscrito no CNPJ

por

no

, portador

intermédio do seu representante legal o(a) S(a)

da Carteira de ldentidade n'

e do CPF

, DECLARA,

no

para íins do disposto no inc. V do art.27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de '1993, acrescido

pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

(

)

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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PREGÃO PRESENCIAL N' 116/2018.CPL

ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe crÊrucra E cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE

nnatrraçÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão

n'

11612018-

CPL realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz e coníorme exigências legais, que
damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaraÇão é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(nilA),

_

de

_

de 2019

Represêntante Legal da Empresa

--à
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