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TRIBUNAL DE CONTAS DO MARANHÃO  

    

“Qualquer licitante, contratado ou pessoa física 
ou jurídica poderá representar ao Tribunal 
de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema 
de controle interno contra irregularidades na 
aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste 
artigo”. (art. 113, § 1º da Lei 8.666/93). 
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NOVA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 86.863.412/0001-70, 

com sede na Rua 54, nº 100, CEP: 65062 – 690 - Bairro Bequimão – São Luís 

– MA, E-mail: licitacoes.novaindustria@gmail.com, por seu 

procurador, SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA, Diretor, CPF nº 

261826101-15, RG nº 016416022001-9 SSP/MA,  com fundamento nos artigo 

113, § 1º e art. 109, II, ambos da Lei Federal 8666/93; art. 40, da Lei Ordinária 

Estadual nº 8.258/2005, e nos termos da Lei Orgânica deste E. Tribunal, vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência promover a presente:  

REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR, em face do 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – CPL/PMSJB realizado pela 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA/MA, devendo 

ser citada na Praça da Matriz, Nº 29 - Centro –São João Batista – MA – CEP: 

65.225-000, E-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.com, requerendo que seja 

julgado em caráter de extrema urgência e sejam adotadas as medidas 

liminares cabíveis, em especial a suspensão do certame, tendo em vista as 

irregularidades abaixo aduzidas:  

ILUSTRES CONSELHEIROS   

Trata-se de ato do PREGOEIRO da Comissão Permanente de 

Licitação do referido Município, no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – 

CPL/PMSJB, que efetivou procedimentos atentatórios à praxe licitatória.  

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

O objeto da licitação é a “Eventual e futura Contratação de empresa 

para Prestação de Serviços Gráficos com fornecimento de material para a 

Secretaria Municipal de Administração de São João Batista – MA”. (Edital 

– Doc. 01)   

II - DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA AO 

IMPEDIR MANIFESTAÇÃO DO DIREITO DE RECURSO. 

Conforme consta dos autos do processo administrativo do ente 

municipal, o pregoeiro tentou frustrar intenção de recurso da Representante. 

Este buscou a devida proteção judicial (Doc. 02), tendo a justiça, em caráter 

liminar, determinado: 

“... a devolução do direito do impetrante 

apresentar intenção de recurso no prazo do 

edital e posterior razões recursais da decisão que 

o inabilitou, nos termos da Lei 10.024/2019 e, 

somente após, possa dá sequência a continuação 

do procedimento licitatório”. 

Em cumprimento à decisão judicial foi aceita a intenção de a 

Representante apresentar suas razões recursais, que posteriormente 

apresentou, tempestivamente, o Recurso hierárquico propriamente dito 
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expondo todas as razões de seu inconformismo com a condução do certame 

em relação à sua proposta. 

III – DO RECURSO HIERARQUICO DA REPRESENTE 

As razões recursais da licitante expuseram o seguinte (Doc. 03): 

Que venceu fase de lances os dois lotes do certame, conforme os 

registros da Ata de realização do Pregão Eletrônico (Doc. 04), com o 

seguinte teor:  

“O fornecedor NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 
venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$99.500,00”. 
 
“O fornecedor NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 
venceu o LOTE - 2 pelo valor de R$22.900,00”. 

Ocorre que na fase de análise das propostas, a recorrente foi 

surpreendida por mensagens de recusa da sua proposta, com o seguinte teor: 

PARA O LOTE I: 
“Fornecedor: NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 
LTDA, com lance no valor de R$ 99.500,00, sua proposta FOI 
RECUSADA pelo motivo abaixo:  
Após análise dos lances ofertados pela licitante, esta se 
mostra inexequível e inadequada ao edital, conforme item 
8.3.1. - A licitante que ofertar lance maior que 50% 
(cinquenta por cento), terá sua proposta considerada 
inexequível.!” 

 
PARA O LOTE II: 

“Fornecedor: NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 
LTDA, com lance no valor de R$ 22.900,00, sua proposta FOI 
RECUSADA pelo motivo abaixo: 
Após análise dos lances ofertados pela licitante, esta se 
mostra inexequível e inadequada ao edital, conforme item 
8.3.1. - A licitante que ofertar lance maior que 50% 
(cinquenta por cento), terá sua proposta considerada 
inexequível.!” 

IV – DO ÉQUÍVOCO DO PREGOEIRO E DA 

DEMOSNTRAÇÃO DO DIREITO DA LICITANTE 

A exigência exposta pelo pregoeiro não guarda razoabilidade com o 

tipo de licitação convocada, pelas seguintes razões: 



1 - O critério de viabilidade de propostas por limite estabelecido de 

lance é aplicado tão somente para licitações de obras ou serviços de 

engenharia, conforme inciso II do art. 48 da Lei 8666/93. No presente caso, 

trata-se da Prestação de Serviços Gráficos, no que a Administração verificará 

a viabilidade dos preços apresentados com base nos preços do mercado, ou 

mediante demonstração de exequibilidade da proposta antes de recusá-la ou 

considera-la inexequível e desclassificá-la. 

2 - À luz do disposto no §3º do art. 44 da Lei 8.666/1993 em 

conciliação com o inciso X do art. 40 da mesma lei, no caso dos serviços 

contratados, a Administração não fixa limites mínimos absolutos de 

aceitabilidade de preços unitários, apenas faculta aos licitantes a 

oportunidade de justificar situação peculiar que lhes permita 

ofertar preços aparentemente inexequíveis. 

3 - No Acórdão 697/2006, o Plenário do TCU assim se manifestou: 

“10. No que se refere à inexequibilidade, entendo que 
a compreensão deve ser sempre no sentido de que a busca 
é pela satisfação do interesse público em condições que, além 
de vantajosas para a administração, contemplem preços que 
possam ser suportados pelo contratado sem o comprometimento da 
regular prestação contratada. Não é objetivo do Estado 
espoliar o particular. Por outro lado, cabe ao próprio 
particular a decisão acerca do preço mínimo que ele pode 
suportar”. 

No mesmo sentido é o entendimento do STJ no julgamento do 

Recurso Especial nº 965839/SP (Relatora Ministra Denise Arruda), de cujo 

voto se extrai o seguinte trecho: 

“Destarte, a referida presunção de inexequibilidade da 
proposta não possui caráter absoluto, porquanto pode ser 
elidida pela prova em contrário do licitante que ofertou a 
proposta, por meio da demonstração de que possui condições reais 
de cumprimento do contrato a ser celebrado com o ente público. A 
questão da lucratividade empresarial é de interesse e 
responsabilidade da empresa licitante, e não do 
Estado, de modo que se aquela apresenta proposta em 
valor inferior a 70% do valor orçado pela 
Administração, certamente verificou, previamente, a 
possibilidade de percepção de lucro ou decidiu correr o 
risco de eventual prejuízo”. 



Na linha do decidido pelo STJ, manifesta o doutrinador Renato 

Geraldo Mendes: 

“surgirá um problema quando o licitante que teve o seu preço 
considerado inexequível alegar que ele é exequível. E o problema se 
tornará sério quando, além de afirmar que o preço não é 
inexequível, ele demonstrar, por A+B, que o preço é exequível. 
Diante deste quadro, não é possível a desclassificação da 
proposta. Ora, se a proposta não pode ser desclassificada mesmo 
diante da indicação de que o preço é inexequível em razão do critério 
legal, para que ele existe então? O critério existe para apontar 
apenas o indicio de que é possível que o preço possa ser 
inexequível, mas não de que é, de fato, inexequível”. 

4 - O Juízo de percepção da “proposta mais vantajosa” não deve se 

limitar unicamente ao aspecto financeiro da oferta, mas sim ao conjunto de 

fatores que possam garantir a execução PLENA, SEGURA E EFICIENTE do 

objeto licitado.  

5 – Ver-se que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, trazem, 

que a licitante que tem seu preço questionado pode e tem o direito de 

demonstrar a exequibilidade, uma vez que a licitante pode ser detentora de 

uma situação peculiar que lhe permita ofertar preços inferiores ao de outra. 

No caso, os preços ofertados pela Representante envolvem uma avaliação da 

sua capacidade patrimonial e dos estoques de matéria prima que dispõe. É 

necessário a percepção de que nos serviços gráficos, muitos componentes de 

custos não permitem a definição do valor exato a ser considerado, pois variam 

conforme a estratégia negocial e a realidade de cada empresa.  

6 – “Para os componentes de custos cujos valores não são fixados 

por instrumento legal, cada empresa terá liberdade para defini-los, 

conforme sua estratégia negocial e, a princípio, a Administração não 

pode arbitrar valores mínimos a serem adotados 

compulsoriamente pelos licitantes, pois tal prática configuraria 

a definição de preços mínimos, o que é vedado pelo art. 40, inc. X, 

da Lei nº 8.666/93” 1. 

 
1 Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n. 262, p. 1164, dez. 2015.  



Também vale destacar, que a empresa NOVA INDÚSTRIA, possui 

uma estrutura técnica permanente vasta, pois atualmente a empresa tem em 

andamento a execução de diversos contratos no Estado e em entes municipais. 

7 - O Ministro Bruno Dantas do TCU, no Acórdão 3092/2014-

Plenário, diz que “não há norma que fixe ou limite o percentual de 

lucro das empresas”, de forma que “atuar sem margem de lucro ou 

com margem mínima não encontra vedação legal, depende da 

estratégia comercial da empresa e não conduz, necessariamente, 

à inexecução da proposta”. O Tribunal, seguindo o voto da relatoria, 

considerou procedente a Representação e fixou prazo para a anulação do ato 

de desclassificação da proposta da representante. Acórdão 3092/2014-

Plenário, TC 020.363/2014-1, relator Ministro Bruno Dantas, 12.11.2014. 

V – DA RESPOSTA AO RECURSO 

Como dito, após determinação judicial, a manifestação de intenção 

de recurso da ora Representante foi aceita, nos seguintes termos: 

Sistema: 27/09/2021 
14:42:16 

A manifestação de Intenção de Recurso de NOVA INDUSTRIA, 
COMERCIO E SERVICOS LTDA foi recebida e foi aberto o 
prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/10/2021 
14:42:00hs e os outros interessados envie as contra razões 
até 05/10/2021 14:42:00hs. 

O recurso com as razões recursais foi apresentado tempestivamente:  

Sistema: 28/09/2021 
08:43:06 

O fornecedor NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 
LTDA acabou ENVIAR O arquivo 
recurso_administrativo_pe_09_2021_1632829386.pdf 
referente ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o fim 
do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo 
fornecedor. 

O referido Recurso, PASMEM! ILUSTRES CONSELHEIROS!   

 Não foi respondido u recurso nos seus termos, conforme se 

demonstrará. 

Eis a resposta ao Recurso pela Representada. 

Sistema: 05/10/2021 
15:01:34 

O recurso do NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 
LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo:  
 



Em seguida a análise das razões interpostas pela licitante 
NOVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, alegou 
em preliminar, que só lhe foi oportunizado o direito de recorrer, 
após impetrar Mandado de Segurança em desfavor do 
Pregoeiro; alega que a licitação convocada não guarda 
razoabilidade por considerar a proposta acima de 50% 
inexequível;  
alega que as propostas ofertadas podem ser elididas por prova 
em contrário. Por fim, devo discorrer sobre os fatos,  
 
primeiramente, a licitante teve o prazo de 3 dias úteis anteriores 
à data fixada para abertura da sessão pública, para impugnar o 
edital, caso discordasse do limite de inexequibilidade e 
solicitação de provas de exequibilidade previsto no mesmo, 
conforme dispõe o art. 24, da Lei 10.024/19. Desta feita, não o 
fez em tempo hábil.  
 
Segundo, foi oportunizado momento para apresentação de 
recurso ao licitante, NOVA INDUSTRIA COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA, em data de 10/09/21, na qual não se 
manifestou quanto a intenção recursal, onde os licitantes 
encontravam-se online no sistema. Contudo, todos os atos de 
operação do sistema eletrônico são de interesse dos licitantes, 
devendo os mesmos se responsabilizarem pelo ônus 
decorrente d perdas, diante da inobservância de mensagens 
emitidas pelo sistema, vide art. 19, IV, da Lei 10.024/19.  
 
Sobremaneira, o pregoeiro, novamente, abriu prazo para 
recurso, no dia 16/09/21, tendo a empresa manifestado intenção 
de recurso sem nenhuma motivação sequer, descrevendo: “O 
fornecedor NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 
LTDA manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: 
Manifestamos nossa intenção de recurso, cujas razões 
exporemos no recurso propriamente dito”.  
 
Contrariando totalmente as Leis de Licitação e jurisprudências 
pertinentes, conforme dispõe o artigo 26, do Decreto 5.450/05, 
que regulamenta o pregão na sua forma eletrônica, estabelece 
que 
 
“declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a 
sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo 
próprio do sistema”. Segundo julgados do TCU: "Os licitantes 
devem declinar, já na própria sessão, os motivos dos 
respectivos recursos. Dessa sorte, aos licitantes é vedado 
manifestar a intenção de recorrer somente para garantir-lhes a 
disponibilidade de prazo, porquanto lhes é obrigatório 
apresentar os motivos dos futuros recursos. E, por dedução 
lógica, os licitantes não podem, posteriormente, apresentar 
recursos com motivos estranhos aos declarados na sessão. Se 
o fizerem, os recursos não devem ser conhecidos. Obviamente, 
o licitante não precisa tecer detalhes de seu recurso, o que será 
feito, posteriormente, mediante a apresentação das razões por 
escrito. Contudo, terá que, na mais tênue hipótese, delinear 



seus fundamentos" (Joel Niebuhr, Pregão Presencial e 
Eletrônico, Ed. Fórum, 6ª Ed., p. 219). 
  
“Em sede de pregão eletrônico ou presencial, o juízo de 
admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão 
somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, 
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), 
constituindo afronta à jurisprudência do TCU a denegação 
fundada em exame prévio de questão relacionada ao mérito do 
recurso” (Ac. 694/2014-Plenário, rel. Min. Valmir Campelo). 
 
A motivação, trata da exposição objetiva do conteúdo da 
irresignação do licitante em relação a um determinado ato 
decisório do Pregoeiro. Note-se que a manifestação deve ser 
objetiva e sucinta, mas suficiente para que se entenda qual o 
ato decisório é objeto da intenção de recurso e qual o ponto 
passível de revisão na ótica do recorrente. Ainda que sucinta, a 
motivação deve revestir-se de conteúdo jurídico (Acórdão TCU 
nº 1.148/2014-Plenário), de modo que, o simples 
descontentamento do licitante não justifica o cabimento do 
recurso.  
 
Terceiro, a recorrente em suas razões recursais, teve momento 
propicio para apresentar documentos comprobatórios de 
exequibilidade de suas propostas, e não o fez, não anexando 
quaisquer notas de entrada/ saída e composição de custos dos 
itens dos lotes ganhos. Vale frisar que, a Administração nunca 
se mostrou contraria a aceitação da proposta mais vantajosa 
disposta pela fornecedora, pois, somente, tomou medidas 
cautelares quanto aos lances desproporcionais oferecidos pelas 
empresas, que por muitas vezes ofertam valores aquém do que 
conseguem dispor, onde no ato da contratação não conseguem 
cumprir com suas obrigações contratuais, apenas, com o intuito 
de protelar e causar morosidade na aquisição dos objetos da 
licitação, causando sérios prejuízos a Administração Pública. 
No entanto, fica evidente que a empresa teve como único cunho 
protelar o ato licitatório, não apresentando os motivos 
intencionais do recurso, em segunda oportunidade que teve, 
como também, não colacionou provas que atestassem a 
exequibilidade dos itens. Portanto, estando o processo licitatório 
em conformidade com os ditames da Lei, tenho por NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso impetrado pela recorrente.. 

Diante da situação que não comportam a adoção de novo recurso 

hierárquico, recorre-se ao E. Tribunal de Contas contra a decisão que negou o 

recurso administrativo da Representante, que a rechaça com os seguintes 

fundamentos: 

Quanto ao primeiro argumento de não impugnação do Edital, 

a Representada demonstra desconhecer o princípio da legalidade. Pelo 

qual a Administração Pública está, em toda sua atividade, inclusive nas 



licitações públicas, presa aos mandamentos da Lei maior de licitações, deles 

não se podendo se afastar sob pena de invalidade do ato e responsabilidade 

de seu autor.  

No caso de estabelecer o critério de viabilidade de propostas por 

limite de lances, fere os ditames da Lei maior de licitações, pois tal critério 

limitador de lances é só para licitações para a execução de obras e serviços de 

engenharia, conforme inciso II do art. 48 da Lei 8666/93. 

Qualquer ação da Administração sem o correspondente amparo legal 

ou que exceda ao âmbito delimitado pela lei é injurídica e expõe-se à anulação. 

Assim, “a Administração Pública nada pode fazer senão o que a lei 

determina”2. 

No caso do certame em debate, o disposto no §3º do art. 44 em 

conciliação com o inciso X do art. 40, ambos da Lei 8.666/1993, a 

Administração não pode fixar limites mínimos absolutos de aceitabilidade 

de preços unitários, apenas faculta aos licitantes a oportunidade de 

justificar situação peculiar que lhes permita ofertar preços aparentemente 

inexequíveis. 

Quanto ao segundo argumento de ter a Representante 

Contrariado totalmente o já revogado Decreto 5.450/05, bem como a 

doutrina e jurisprudência, necessário contrapor e dizer que a motivação e 

exposição objetiva do conteúdo da irresignação do licitante em relação à 

decisão do Pregoeiro, foram claramente expostos. Tendo ocorrido e aceito 

o juízo de admissibilidade da intenção de recurso, bem como aberto 

o prazo para as razões recursais, também recepcionada.  

Quanto ao terceiro argumento de que não anexou composição 

de custos dos itens dos lotes ganhos. 

Novamente PASMEM! ILUSTRES CONSELHEIROS!   

 
2 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 7. 
 



Conforme se verifica dos registros da Ata do referido pregão, sequer 

foi oportunizado no sistema para anexar a aludida composição de 

custos dos itens ganhos, conforme determina o art. 43, § 5º, do Decreto 

Federal nº 10.024/2019. 

No entendimento do Tribunal de Contas da União, a exclusão do 

certame de proposta passível de demonstração de exequibilidade constitui 

falta grave, visto que os fatores externos que oneram a produção incidem de 

maneira diferente sob cada empresa, a depender da situação empresarial, 

facilidades ou dificuldades que permeiam nas negociações. 

18. “Não bastasse essa grave falha, verificou-se que não 
foi dada ao licitante desclassificado por inexequibilidade 
a oportunidade de demonstrar a viabilidade de sua 
oferta. Essa impropriedade também se afigura grave 
porque, como firmado na doutrina afeta à matéria e na 
jurisprudência desta Corte (vide relatório supra), o juízo 
de inexequibilidade de uma proposta não é absoluto, mas 
admite demonstração em contrário. Isso, porque não se 
pode descartar a possibilidade de que o licitante seja 
detentor de uma situação peculiar que lhe 
permita ofertar preço inferior ao limite de exequibilidade 
estimado pelo contratante. Por exemplo, é perfeitamente 
possível que uma empresa, em especial de maior porte, 
partilhe custos – como infraestrutura, pessoal etc., entre 
os diversos clientes, resultando em redução nos preços de 
seus serviços. Também não se pode descartar que, muitas 
vezes, a estimação da exequibilidade pelo contratante 
possa apresentar deficiências, visto que sua visão de 
mercado não tem abrangência e precisão comparáveis 
às da empresa que atua no ramo. 

19. Em vista dessas ocorrências, restou prejudicado o 
contratante que poderia ter obtido melhor preço e, 
consequentemente, uma proposta mais vantajosa”. 
(Acórdão 1.248/2009 Plenário, rel. Min. Augusto 
Sherman Cavalcanti). 

Portanto, diante dos elementos contidos nos autos, e tendo em vista 

o interesse público, representado no procedimento licitatório pela 

contratação da proposta mais vantajosa, no presente caso com expressa 

economia ao erário, conclui-se pelo equívoco do pregoeiro ao recusar a 



proposta da licitante NOVA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – 

EPP. 

Por todo o exposto, em sendo claro que a recusa da proposta 

recorrente, além de ilegal, está em descompasso com a jurisprudência do TCU 

e, ao fim e ao cabo, acarreta prejuízo ao próprio erário.  

Corroborando, o TCU manifestou-se: 

“1. A conciliação do dispositivo no § 3º do art. 44 da Lei 
nº 8.666/1993 com o inciso X do art. 40 da mesma lei, 
para serviços outros que não os de engenharia, tradados 
nos §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.666/1993, impõe que 
a Administração não fixe limites mínimos 
absolutos de aceitabilidade de preços unitários, 
mas que faculte aos licitantes a oportunidade de 
justificar situação peculiar que lhes permita 
ofertar preços aparentemente inexequíveis ou de 
questionar os valores orçados pela 
Administração. 2. Verificado não houve prejuízo ao 
interesse público, dado o amplo caráter competitivo do 
certame, não se justifica a anulação da licitação se a 
autora da representação se eximiu de demonstrar a 
exequibilidade de sua proposta.” (Acórdão nº 363/2007, 
Plenário, rel Min. Benjamin Zymler). 

Dessa forma, há que se afastar qualquer presunção de 

inexequibilidade dos serviços contidos na proposta da Representante.  

VI – DO DIREITO 

No presente caso, esta Representação é a única via hábil capaz de 

salvaguardar os direitos postulado pela licitante/representante. Eis que tão 

logo negou o recurso, o pregoeiro declarou, ADJUDICADO e 

HOMOLOGADO o certame à licitante que escolhera. 

Não havendo mais recurso administrativo cabível, razão da presente 

representação. A propósito, a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 

14.133/21), notadamente pela regra do §1º do artigo 171, reconhece aos 

Tribunais de Contas a prerrogativa de determinarem a suspensão cautelar de 

procedimentos licitatórios realizados pela administração pública de todos os 

poderes. O dispositivo guarda afinidade com o artigo 113, caput e §2º, da Lei 

8.666/93. 



Isto porque os fatos trazidos à apreciação desse Tribunal de Contas 

surgiram no curso do procedimento prestes a findar, cujo seguimento 

necessita deter para garantir a isonomia e o direito da licitante de justificar 

seu preço.  

Ilustres Conselheiros, pelos fatos e fundamentos jurídicos arrolados, 

inquestionável é a violação do direito líquido e certo da Representante, como 

Licitante, ter garantido seu direito de com apresentar no Sistema Eletrônico, 

a sua provar de composição de Preços, consistente na apresentação de 

Planilha de Composição de Custos e com contrato/ata de registro de preços 

que já possui. E, ao mesmo tempo, ver fluir a licitação, de acordo com as 

normas e princípios legais pertinentes ao processo de Licitação do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 009/2021 – CPL/PMSJB, atendendo as necessidades da 

Secretaria Municipal de Administração de São João Batista - MA. 

O direito da licitante foi novamente violado a partir do momento em 

que foi alijada da apresentação da apresentação de Planilha de Composição 

de Custos – possibilidade não aberta no sistema eletrônico para manifestação 

da Representante, em dissonância com os princípios licitatórios.  

Pelos seus atos, ente municipal excluiu a possibilidade de 

apresentação de Planilha de Composição de Custos, impedindo sei direito de 

defesa. 

Data máxima vênia, o pregoeiro procedeu de forma a agredir e 

ignorar a legislação pátria constante da Constituição Federal; da Lei de 

Licitações nº 8.666/93, 10.520/2002; do Decreto Federal nº 10.024/2019, 

até mesmo do próprio Decreto Municipal nº 019/2021 (art. 43, § 3º - Doc. 

05).   

É presumível que, em aguardando ao final o decisum do ilustre 

conselheiro relator deste feito, danos irreparáveis ocorrerão. Pois, se não 

concedida a Liminar acarretar-se-á a exclusão de licitante pela 

CONTRATAÇÃO de outra licitante, impedindo seu direito de participar do 

certame até ao seu efetivo final. 



Eis que, conforme consta no Sistema Licitante, o status informado é 

o de que o pregão já está HOMOLOGADO (Doc. 06). 

Porém no Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas 

(SACOP), o status informado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – 

CPL/PMSJB, é o de que o procedimento licitatório está apenas EM AVISO 

(Doc. 07), descumprindo o que dispõe a INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE / 

MA Nº 34. 

TIPO EXERCÍC
IO 

Nº 
PROCES

SO 

Nº 
INSTRUME

NTO 

MODALID
ADE OBJETO DATA 

SESSÃO 
RESULTA

DO VALOR STATUS 

LICITAÇ
ÃO 2021 129 / 

2021 009 / 2021 
PREGÃO 
ELETRÔNI
CO 

CONTRATAÇ
ÃO DE 
EMPRESA 
PARA 
PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS 
GRÁFICOS 
COM 
FORNECIME
NTO DE 
MATERIAL 
PARA A 
SECRETARIA 
MUNICIPAL 
DE 
ADMINISTRA
ÇÃO DE SÃO 
JOÃO 
BATISTA - 
MA 

10/09/2
021   R$ 

441.640,00 
EM 
AVISO 

Vê-se que, a cada dia que se passa, há a demora prejudicial aos 

interesses públicos e privados envolvidos no processo licitatório, podendo 

possibilitar a contratação de proponente que não apresentou proposta dotada 

de vantagem para o erário. 

LOTE I - AMPLA CONCORRÊNCIA R$ 99.500,00 
LOTE II - EXCLUSIVA ME E EPP R$ 22.900,00 

VII - DO PEDIDO  

Do quanto expendido, não nos resta outra alternativa, senão 

interpor a presente REPRESENTAÇÃO, para requerer que: 

a) Conceda liminarmente a medida, face ao periculum in mora e 

ao fumus boni juris demonstrados, a fim de determinar à autoridade coatora 

que:  





ROL DE DOCUMENTOS ANEXOS: 

Doc. 01 - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092021 – CPLPMSJB 

Doc. 02 – Decisão - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - 1º Grau 

Doc. 03 - Recurso Administrativo - PE 09.2021 

Doc. 04 – Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Doc. 05 – DECRETO Nº 19, DE 04 DE MAIO DE 2021 - São João Batista – 
Diário Oficial do Município 

Doc. 06 – LICITANET – Homologado 

Doc. 07 - MURAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - SACOP 

 





















REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

86.863.412/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

08/03/1994

NOME EMPRESARIAL

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

NOVA INDUSTRIA
PORTE

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
18.30-0-01 - Reprodução de som em qualquer suporte
18.30-0-02 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte
18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R 54
NÚMERO

100
COMPLEMENTO

********

CEP

65.062-690
BAIRRO/DISTRITO

BEQUIMAO
MUNICÍPIO

SAO LUIS
UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

86.863.412/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

08/03/1994

NOME EMPRESARIAL

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R 54
NÚMERO

100
COMPLEMENTO

********

CEP

65.062-690
BAIRRO/DISTRITO

BEQUIMAO
MUNICÍPIO

SAO LUIS
UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

86.863.412/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

08/03/1994

NOME EMPRESARIAL

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
52.11-7-02 - Guarda-móveis
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
59.12-0-01 - Serviços de dublagem
59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R 54
NÚMERO

100
COMPLEMENTO

********

CEP

65.062-690
BAIRRO/DISTRITO

BEQUIMAO
MUNICÍPIO

SAO LUIS
UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

86.863.412/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

08/03/1994

NOME EMPRESARIAL

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R 54
NÚMERO

100
COMPLEMENTO

********

CEP

65.062-690
BAIRRO/DISTRITO

BEQUIMAO
MUNICÍPIO

SAO LUIS
UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
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SITUAÇÃO CADASTRAL
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SITUAÇÃO ESPECIAL
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ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de São João Batista 
CNPJ: 35.101.369/0001-75  

 

______________________________________________________________________ 

Praça da Matriz, Nº 29, Centro, São João Batista/MA 

 

RECIBO DE ACESSO AO EDITAL 

 

Processo nº: 129/2021 

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 009/2021 – Registro de Preços Nº 025/2021- Edital 

Tipo: Menor Preço Global por Lote  

Objeto: Eventual e futura Contratação de empresa para Prestação de Serviços Gráficos com 

fornecimento de material para a Secretaria Municipal de Administração de São João 

Batista - MA. 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade:        Estado: 

Telefone: 

Nome do Responsável: 

 

Declaro que recebemos, cópia do Edital e seus anexos, da licitação acima identificada. 

 

 

Local:  , _  _ de  de 20XX 

 

 

______________________________________________  

Assinatura 

Senhor licitante: Visando comunicação futura entre o setor de Licitação e essa empresa, 

solicitamos preencher o presente recibo de entrega do edital e seus anexos e remeter à Comissão 

Permanente de Licitação por meio do e-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.com  

 

 

 

Erica de Jesus Siqueira  

Pregoeira Municipal 

 

 

mailto:cplbomjardimma2019@gmail.com


 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de São João Batista 
CNPJ: 35.101.369/0001-75  

 

______________________________________________________________________ 

Praça da Matriz, Nº 29, Centro, São João Batista/MA 

 

 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 

 
PREGÃO Nº 009/2021 – CPL/PMSJB 

 
MODO DE DISPUTA ABERTO 

 
Processo nº: 129/2021 
 
Forma: Eletrônica 
 
Tipo: Menor Preço por Lote 
 
 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA - MA  

 

A Prefeitura Municipal de São João Batista/MA, com endereço à Praça da Matriz, Nº 29 - 

Centro –São João Batista – MA – CEP: 65.225-000, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de 

Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal nº 019, de 04 de Maio 

de 2021, que Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica no ámbito 

municipal, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 

2000, que Aprova o Regulamento para a Modalidade de Licitação Denominada Pregão, Decreto 

Municipal nº 028 de 03 de agosto de 2021, Regulamenta o Sistema de Registro de Preços, 

Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Regulamenta a licitação, na modalidade 

pregão, na forma eletrônica, e demais condições fixadas neste edital, Torna público, para 

conhecimento dos interessados, que, realizará a licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento Menor Preço por Lote. 

 

LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

Dia: 10/09/2021 às 14h:29 min (quatorze  horas e vinte e nove minutos). 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

Dia: 10/09/2021 às 14h:30 min (quatorze horas e trinta minutos) 

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br 



 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de São João Batista 
CNPJ: 35.101.369/0001-75  

 

______________________________________________________________________ 

Praça da Matriz, Nº 29, Centro, São João Batista/MA 

 

 

1. OBJETO 

1.1. Refere-se ao registro de preços para eventual contratação de empresa para Prestação de 

Serviços Gráficos com fornecimento de material para a Secretaria Municipal de Administração 

de São João Batista - MA. 

2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

2.1. O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, 

Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal nº 019 de 04 de Maio de 2021, que 

regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, Lei Complementar nº 123 

de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto 

Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que Aprova o Regulamento para a Modalidade de 

Licitação Denominada Pregão, Decreto Municipal nº 028 de 03 de agosto de 2021, Regulamenta 

o Sistema de Registro de Preços, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, que 

regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica e pelas condições 

estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

3. DO CREDENCIAMENTO. 

3.1. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema 

“PREGÃO ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/. 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica. 

3.4. O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a 

usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas. 

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar desta Licitação os interessados que militem no ramo pertinente ao 

https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/


 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de São João Batista 
CNPJ: 35.101.369/0001-75  

 

______________________________________________________________________ 

Praça da Matriz, Nº 29, Centro, São João Batista/MA 

 

objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive as empresas definidas como Microempresas 

(ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. 

4.1.1. O Lote II da presente licitação será destinado a participação EXCLUSIVA PARA MICRO 

EMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUEÑO PORTE (EPP), por força dos arts. nº. 47 e 48, 

ambos da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 

nº 147 de 07 de agosto de 2014 

4.2. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas 

condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame. 

4.3. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou 

reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler 

atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do 

ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). 

4.4. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, 

em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 

que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório, bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 

o licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/2002, 10.024/19 e 8.666/93. 

4.6. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO:  

4.6.1. Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados 

cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências 

deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam 

devidamente credenciadas, exclusivamente através do site https://licitanet.com.br/; 

4.6.2. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 

exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos; 

4.6.3. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica 

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo; 

4.6.4. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de São João Batista/MA, em 

https://licitanet.com.br;/
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nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas 

transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual 

desconexão; 

4.6.5. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada 

para início da sessão pública via internet; 

4.6.6. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/; 

4.6.7. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 

exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 

4.6.8. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

do Sistema, ou do Município de São João Batista/MA, promotora da licitação, responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros; 

4.6.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema 

para imediato bloqueio de acesso. 

4.7. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos 

casos a seguir: 

4.7.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição por não se tratar de 

objeto de alta complexidade que justifique a necessidade de associação em consórcio para sua 

execução, haja vista avaliação da realidade do mercado em relação ao objeto da presente 

licitação e ponderação dos riscos inerentes a atuação de uma pluralidade de sujeitos associados 

para execução do objeto visando ao atendimento do interesse público. Desta forma a ausencia 

do consorcio não trará prejuizos a competitividade; 

4.7.2. Empresas que estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime 

de concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a 

participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas com certidão emitida 

pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e 

financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, 

Ac. 8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011); 

4.7.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

4.7.4. Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com o 

Município de São João Batista/MA; 

4.7.5. Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 

https://licitanet.com.br/;


 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de São João Batista 
CNPJ: 35.101.369/0001-75  

 

______________________________________________________________________ 

Praça da Matriz, Nº 29, Centro, São João Batista/MA 

 

suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na 

esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, 

pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Para 

verificação das condições definidas nesta alínea, a Comissão do Pregão, poderá promover 

consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

4.7.6. Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico, seja servidor público da 

Prefeitura Municipal de São João Batista/MA – MA. 

4.8. A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do 

licitante. 

4.8.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 

documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser 

apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país. 

4.8.2. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando 

apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e 

traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país. 

4.8.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes 

ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital. 

4.8.4. Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de 

ilustração dos itens constantes da proposta de preços. 

4.8.5. Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados. 

4.8.6. O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

4.8.7. Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar 

nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem 

como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e 

tempos adequados. 

4.8.8 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO 

MICROEMPRESA – ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP  

4.8.8.1. Será observado e assegurado tratamento diferenciado concedido às Microempresas – 

ME e às Empresas de Pequeno Porte – EPP na participação em certames licitatórios do 

Município de São João Batista/MA, conforme determina a Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, em especial o previsto nos artigos 43 a 45 da referida lei e a Lei 

Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.  
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4.8.7.2. Será desclassificada/inabilitada a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos 

às Microempresas – ME e às Empresas de Pequeno Porte – EPP por ocasião de participação 

em certames licitatórios deste Município, quando houver ultrapassado o limite de faturamento 

estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, no ano fiscal 

anterior, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na referida lei. 

4.8.8.2.1. A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 123/2006 

configura fraude ao certame, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com 

o Município de São João Batista/MA, nos termos do Item – SANÇÕES.  

4.8.8.3. As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

4.8.8.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 

conforme dispõe o art. 43, § 1º da Lei Complementar n.º 123/2006, com a redação dada pela Lei 

Complementar n.º 147/2014;  

4.8.8.5. A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

4.8.8.6. Será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação para as 

Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme esclarecimentos abaixo:  

4.8.8.6.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada;  

4.8.8.7. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

4.8.8.7.1. A Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

4.8.8.7.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
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4.8.8.7.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta 

Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta.  

4.8.8.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

4.8.8.9. O disposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

4.8.8.10. No caso desta modalidade, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.  

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), 

concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a 

“DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a 

MARCA, (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, 

horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-

á, automaticamente,  a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO 

DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o 

sigilo das propostas. 

5.2.1 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será 

DESCLASSIFICADA pelo Pregoeiro. 

 
5.3. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances 

inseridos em sessão pública. 

5.4. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso 

de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as 

especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas. 

5.5. Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o 

compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação. 

5.6. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/
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ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.8. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.9. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

5.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

5.11. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes 

lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

6.1.1 Valor unitário e total do item; 

 

6.1.2 Marca (se houver). 

 
6.1.3 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 

número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso. 

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na Prestação de Serviços ou fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

7.1. No horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as 

propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com 

as especificações e condições detalhadas no item 6.1 do edital. 

7.2. O Pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a 

proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” 

do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos 

(podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, 

aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades 

insanáveis. 

7.3. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou 

manifestadamente inexequível, o Pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e 

então DESCLASSIFICARÁ. 

7.4. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, 

caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de 

aceitabilidade. 

7.5. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 

desclassificadas do certame pelo Pregoeiro. 

7.6. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no 

site https://licitanet.com.br/, conforme Edital; 

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

está definido no Termo de Referência. 

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

https://licitanet.com.br/,
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prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 

(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 

o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.15. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES 

UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades 

no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante 

divergir com o exigido, o Pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do 

referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS 

automaticamente caso a licitante permaneça inerte. 

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a 

identificação do detentor do lance. 

7.18. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o Pregoeiro poderá alertar o 

proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo 

o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente. 

7.19. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o 

sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item. 

7.20. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 

lances. 

7.21. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 

dos atos realizados. 

7.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte 

e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico 
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utilizado para divulgação no site https://licitanet.com.br/; 

7.23. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão. 

7.24. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na 

manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de 

preços. 

7.25. Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de 

lances, será efetivada a verificação automática, onde: 

7.25.1. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006 e suas alterações; 

7.25.2. Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances; 

7.25.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 

5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto; 

7.25.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior; 

7.25.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta; 

7.25.6. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

7.25.7. O disposto no item 7.25 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.26. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

https://licitanet.com.br/
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sucessivamente, aos bens e serviços: 

7.26.1. Produzidos no País; 

7.26.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

7.26.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93); 

7.26.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação; 

7.26.5. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas. 

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

neste Edital. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 

único do art. 7º e no § 9º do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante 

conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

8.3.1. A Licitante que ofertar lances com desconto entre 40% (quarenta por cento) e 50% 

(cinquenta por cento) poderá ter que comprovar a exequibilidade de sua proposta com notas de 

entradas e saída, acompanhada de composição de custos. A não comprovação desclassificará 
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sua proposta. A licitante que ofertar lance maior que 50% (cinquenta por cento), terá sua proposta 

considerada inexequível. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.6.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro; 

 

8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta; 

 

8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 

 

8.6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade; 

 

8.6.5 O Pregoeiro, poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital; 

 

8.6.6 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 

 

8.6.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes; 

 

8.6.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação 
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do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

 

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário; 

 

9.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

 

9.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros; 

 

9.1.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação; 

 

9.1.6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 

 

9.1.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação; 

 

9.1.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital; 

 

9.2. OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A 
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DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 

9.2.1. Habilitação Jurídica: 

9.2.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou; 

9.2.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

9.2.1.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

9.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício, ou; 

9.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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; 

9.2.1.5. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

9.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

9.2.2.1. Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no prazo máximo de 60 

(Sessenta) dias antes da data do recebimento dos envelopes; 

9.2.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor; 

9.2.2.3. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 

com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor; 

9.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo 

os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos 

a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor; 

9.2.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 

mediante apresentação de certidões emitida pela secretaria competente do Estado em vigor:  
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a) Certidão Negativa de Débitos 

b) Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa. 

9.2.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

mediante apresentação de certidões emitidas pela secretaria competente do Município em vigor; 

a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos do ISS e TLVF 

b) Certidão Negativa de Dívida Ativa  

9.2.2.7. Certidão Simplificada, ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de emissão 

máxima de 90 (noventa) dias, para fins de comprovação da condição de Microempresas (ME), 

Empresas de Pequeno Porte (EPP); 

9.2.2.8. Prova de inscrição nos Cadastros de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

licitado. 

9.2.3. Qualificação Econômico-Financeira:  

9.2.3.1. Certidão negativa de falencia, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de 

antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver 

expresso o prazo de validade. 

9.2.3.2 No caso de certidão positiva de recuperação judicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente, na forma 

do art. 58, da Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

9.2.3.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o 

devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, com notas 

explicativas, em cópia autenticada, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

acompanhado de termos de abertura e encerramento devidamente autenticados, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

9.2.3.3.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

9.2.3.3.2 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

9.2.3.3.3. O balanço patrimonial, deverá comprovar:  
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9.2.3.3.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 

superiores ou igual a 1;  

9.2.3.3.3.2. Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa em poder 

contratar com a Administração, solicitamos que a empesa apresente memória de cálculo, 

devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade, aplicando fórmulas dos índices dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos do último balanço do 

Exercício Financeiro, da seguinte forma: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + 

Passivo Não Circulante 

SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

9.2.3.3.3.3. A não apresentação da memória de cálculo não leva a empresa a sua inabilitação. 

9.2.3.3.3.4. As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos 

índices referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido igual ou 

superior a dez por cento (10%) do valor estimado da contratação. 

9.2.3.3.3.5. Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art. 18 

da LC 123/2006 c/c art. 1.179, § 2º CC) e as Micro e Pequenas Empresas que propuserem 

habilitação em licitações cujo os objetos sejam para o fornecimento para pronta entrega ou para 

locação de materiais (art. 3º do Decreto Federal nº 8.538/2015, alterado pelo Decreto Federal nº. 

10.273/2020). 

9.2.3.3.3.6. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 

deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do Balanço 

Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês imediatamente 

anterior à data de apresentação da proposta. 

9.2.3.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

a) A empresa licitante que ainda não encerrou o seu primeiro exercício social, por ter sido 

constituída a menos de um ano, deverá apresentar em substituição ao Balanço 

Patrimonial, o Balanço de Abertura devidamente registrado na forma da lei 

b) Os “Balanços Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis” das Sociedades por Ações 

deverão ser apresentados com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, ou 

ainda, o Balanço Patrimonial acompanhado da publicação em jornal oficial ou, em jornal 

de grande circulação com o registro na Junta Comercial. As demais Sociedades 
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Comerciais deverão apresentar Balanços Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis 

assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista legalmente habilitado, 

acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, 

devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na 

forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º 

de agosto de 1997, artigo 6º. 

c) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, 

a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, 

devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi 

arquivado. 

d) Considerados os riscos para a Administração, deve ser apresentado Capital Social ou 

Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado do 

objeto desta licitação. 

e) Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere as empresas obrigadas 

a realizarem Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa 787/2007 

da Receita Federal do Brasil, poderão ser substituídos pela documentação emitida 

pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, devidamente acompanhada 

do Termo de Autenticação do livro digital do referido sistema emitido pela Junta 

Comercial do Estado do domicílio do licitante. 

9.2.3.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 

declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizado. 

9.2.3.6. Qualquer dos documentos referidos neste item, somente serão considerados válidos 

na forma da lei se apresentados juntamente com a Certidão de Regularidade Profissional do 

técnico responsável pela assinatura dos referidos documentos, expedidas pelo Conselho de 

Contabilidade da sede da licitante. 

9.2.4. Quanto à Capacitação Técnica: 

9.2.4.1. Atestado(s) de capacidade técnica da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove(m) que a empresa fornece ou forneceu 

SATISFATORIAMENTE, Prestação de Serviços com fornecimento de material de mesma 

natureza ou similares com o objeto desta licitação. 

9.2.4.2. Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência para averiguar através 

de visita técnica ou análise do contrato firmado entre o emitente do atestado e a Licitante a 

autenticidade das informações. Se durante esse processo for constatada fraude em qualquer um 
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dos documentos, a Licitante envolvida estará automaticamente desclassificada do processo 

licitatório em questão e estará sujeita às penalidades da Lei. 

9.3. DECLARAÇÕES 

9.3.1. A plataforma licitanet.com.br, fornecerá uma declaração única contendo as seguintes 
informações: 
 
a) Que a empresa participante encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, 
ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93; 
 
b) Que a empresa participante Declara que tem pleno conhecimento e atendo a todas as 
exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do 
Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19; 
 
c) Que a empresa participante aceita as condições estipuladas neste edital, ressalvada a 
hipótese de impugnação; 
 
d) Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a 
licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao 
Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a 
presente licitação; 
 
e) Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras; 
 
f) Que a empresa participante não possuí, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93; 
 
g) Que não constam em no quadro societários da empresa participante, colaboradores do órgão 
público que vai realizar a licitação, que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em 
comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, 
ou de autoridade a ele hierarquicamente superior; 
 
h) Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e 
outras quaisquer que incidam sobre a Prestação de Serviços/fornecimentos; 
 
i) Que estamos plenamente cientes do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações 
acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão 
da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina; 
 
j) Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante 
cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como (Microempresa / 
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Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de 
Consumo), estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em 
nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis 
Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores. 
 
9.3.2. Se o licitante não conseguir, por algum motivo, expedir a declaração mencionada acima, 

este deverá confeccionar uma declaração única contendo todos os requisitos apresentados no 

subitem 9.3.1, conforme ANEXO IV 

9.4. O objeto social descrito no item 9.2.1 deverá possuir ramo de atividade compatível ao objeto 

licitado; 

9.5. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados 

apurada pelo Pregoeiro, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da 

respectiva licitante e envio dos documentos para o M.P.M.A (Ministério Público do Maranhão), 

para apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 

8.666/93; 

9.6. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital; 

9.7. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital; 

9.8. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação; 

9.9. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido um prazo de até 

05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa 

tempestiva e aceita pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos termos da Lei Complementar nº 147 

de 07 de agosto de 2014; 

9.10. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização; 

9.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma; 
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9.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital; 

9.13. O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em outro lote, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do lote em que venceu as do lote em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis; 

9.14. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o (s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a 

habilitação do licitante nos remanescentes; 

9.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor; 

9.16. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de 

emissão não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da 

sessão deste Pregão; 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 

02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 

pelo licitante ou seu representante legal; 

 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento; 

 

10.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso; 

 

10.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta, 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada; 

 

10.1.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93); 

 

10.1.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos; 
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10.1.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação; 

 

10.1.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante; 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual decisão pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

11.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

 

11.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 

dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

11.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 
12.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
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realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

 

12.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances; 

 

12.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta; 

 

12.5. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”). 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 

dos recursos apresentados; 

 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

14.1.1. O registro de preços obedecerá aos ditames do Decreto Municipal Nº 028/2021, e será 
realizado mediante o Sistema de Registro de Preços - SRP. 
 
14.1.2. Após a homologação do resultado da licitação, será lavrada Ata de Registro de Preços 
e convocado o vencedor para a sua assinatura, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data de recebimento da convocação. 
 
14.1.3. A Ata de Registro de Preços é um compromisso de Fornecimento do objeto registrado 
firmado pelo licitante vencedor e detentor do registro e destina-se a subsidiar o acompanhamento 
dos preços registrados.  
 
14.1.4. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços estabelecido no subitem 14.1.2 
poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pela empresa 
vencedora, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura 
Municipal de São João Batista-MA. 
 
14.1.5. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 14.1.2, sujeitará à empresa 
vencedora às normas dos artigos 64 e 81 da Lei 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um 
por cento) sobre o valor adjudicado. 
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14.1.6. O licitante vencedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem 
justificativa por escrito, aceita pela Prefeitura Municipal de São João Batista-MA, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São João Batista-MA, pelo prazo 
de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o 
Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, 
em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.  
 
14.1.7. Incorre na mesma pena do subitem anterior o licitante que apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a PROPOSTA, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
14.1.8. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados pela 
Prefeitura Municipal de São João Batista-MA no DOM/DOE, ou DOU se tratar de verba 
federal, através do resumo da Ata de Registro de Preços e ficarão disponibilizados durante 
toda a vigência da Ata.  
 
14.1.9. Os licitantes que tenham seus preços registrados obrigar-se-ão a cumprir todas as 
condições dispostas na Ata de Registro de Preços, aplicando-o ao quantitativo solicitado na 
Ordem de Serviços/fornecimentos emitida pela Prefeitura Municipal de São João Batista-
MA.  
 
14.1.9.1. Havendo recusa na aceitação da Ordem de Serviços/fornecimentos, esta deverá ser 
expressa e justificada pela(s) empresa(s) detentoras do registro para fins de análise pela 
Prefeitura Municipal de São João Batista-MA. Caso as justificativas sejam insubsistentes ou 
não sejam aceitas pela Prefeitura Municipal de São João Batista-MA, considerar-se-á o 
mesmo prazo da aceitação tácita, para todos os fins, inclusive aplicação das sanções previstas 
neste instrumento. 
 
14.1.10. O Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses a contar da data da sua 
assinatura, conforme dispõe o art. 3 do Decreto Municipal nº 028/2021 e do inciso III do § 3º do 
artigo 15, da Lei nº 8.666/93. 
 
14.1.11. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 14 do Decreto Municipal Nº 028/2021. 
 
14.1.12. A Prefeitura Municipal de São João Batista-MA, poderá cancelar o Registro de 
Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis previstas na Ata de Registro de Preços, observados 
o contraditório e a ampla defesa, nos casos seguintes: 
 
14.1.12.1. Quando o fornecedor detentor do registro:  
 
a) Não mantiver, ou deixar de comprovar quem mantém as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital. 
 
b) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas. 
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c) Confirmar o recebimento ou retirar com atraso as notas de empenho, sem justificativa 
aceitável. 
 
d) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de 
Registro de Preços. 
 
e) recusar-se à revisão de preços propostos pela Prefeitura Municipal de São João Batista-
MA com o intuito de adequá-los ao praticados pelo mercado. 
 
f) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de Prestação de 
Serviços com fornecimento de material em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade 
de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior. 
 
14.1.12.2. Quando a Prefeitura Municipal de São João Batista-MA: 
 
a) verificar que os preços praticados no mercado são mais vantajosos; 
 
b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por razões de interesse público; 
 
c) Constatar fato impeditivo à manutenção dos preços registrados. 
 
14.1.13. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu registro na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução do ajuste decorrente de caso fortuito, 
devidamente comprovado e analisado pela Prefeitura Municipal de São João Batista-MA. 
 
14.1.14. As condições de Fornecimento do objeto desta licitação, a vigência, o pagamento e a 
aplicação de sanções ocorrerão conforme as Cláusulas da Ata de Registro de Preços, Minuta 
constante do ANEXO VI deste Edital, parte integrante do mesmo. 
 
14.1.15. A execução da Ata de Registro de Preços será objeto de acompanhamento, 
fiscalização e avaliação por intermédio da comissão permanente de licitação da Prefeitura 
Municipal de São João Batista-MA. 
 
14.1.16. A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São João Batista-
MA. 
 
14.1.17. Quaisquer exigências de fiscalização, inerentes ao objeto da Ata de Registro de 
Preços, deverão prontamente serem atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a 
Prefeitura Municipal de São João Batista-MA. 
 
14.1.18. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade responsável pela execução das atividades, mediante anuência do órgão 
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013. 
 
14.1.19. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da Prestação de Serviços com 
fornecimento de material, desde que este Serviço/fornecimento não prejudique as obrigações 
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anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.1.20. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens, do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 
 
14.1.21. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 
eventualmente aderirem. 
 
14.1.22. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
14.1.23. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 
de Preços. 
 
14.1.24. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 
do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão não participante. 
 
15. DA CONTRATAÇÃO, CONDIÇÕES E PRAZOS 

 
15.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser 

convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de 

convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital. 

 
15.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo 

fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos 

deste Edital. 

 
15.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, 

aceito pela Prefeitura Municipal de São João Batista-MA. 

 
15.4. O contrato deverá ser assinado por representante do licitante vencedor, devidamente 

habilitado. 

 
15.5. Quando a convocada não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, o 
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Pregoeiro convocará, via plataforma, os licitantes remanescentes para apresentarem os seus 

Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, onde examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 

sendo o respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o objeto do certame. 

 
15.6. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente declarado vencedor deverá 

informar na proposta ajustada ao lance final, o nome do representante que assinará o contrato, 

bem como o n° do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada 

fotocópia autenticada de documento hábil que comprove sua legitimidade. 

 
15.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do 

contrato. 

 
15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 

outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 

para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negociação, assinar o contrato. 

 

15.9. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

 
15.10. Após a indicação da empresa vencedora pelo Pregoeiro e devidamente homologado o 

certame pelo ordenador de despesa do Município, o Departamento contábil da Prefeitura 

Municipal de São João Batista-MA, procederá a emissão da NOTA DE EMPENHO para a 

referida despesa e será formalizado o contrato pertinente. 

 
16. DO PAGAMENTO 

 
16.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, 
contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa devidamente atestada 
por servidor designado, onde a CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, desde que não haja 
nenhum fato impeditivo. O Pagamento será realizado pelo setor financeiro da Prefeitura 
Municipal de São João Batista-MA, mediante depósito em conta corrente, mediante transferencia 
eletrônica na conta da empresa contratad. 
 
16.2. O pagamento apenas será efetivado após as seguintes verificações: 
 



 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de São João Batista 
CNPJ: 35.101.369/0001-75  

 

______________________________________________________________________ 

Praça da Matriz, Nº 29, Centro, São João Batista/MA 

 

16.2.1. Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar a documentação referente ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS) e às Receitas Federal, Estadual e 
Municipal, e à Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT), 
atualizadas. 
 
16.2.2. O CNPJ da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e na nota de empenho 
e vinculado à conta corrente 
 
16.3 A liberação para pagamento da nota fiscal só será efetuada depois que os bens 
fornecidos discriminados na nota fiscal forem aceitos pela CONTRATANTE. 
 
16.4 Na ocasião da entrega da nota fiscal, a Contratada deverá comprovar a condição de 
optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da cópia do Termo de 
Opção de que trata a Instrução Normativa da SRF (Secretaria da Receita Federal) n.º 1234, de 
11 de Janeiro de 2012, sob pena de serem efetuadas as referidas retenções; 

 
16.5 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor do Contrato e o pagamento 
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras 
 
16.6 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por 
inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos; 
 
16.7 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 
 
16.8. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento do 
objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no contrato 
 
 
17. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

17.1. O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 

8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações. 

 

18. DA ENTREGA DO MATERIAL 

 

18.1. O(s) material (is) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 05 (cinco) dias após 

a recebimento da Emissão da Autorização de Serviços/fornecimentos. 

 

18.2. Local de entrega: A entrega dos materiais deverá ser efetuada, de acordo com o solicitado 

pela Secretaria municipal solicitante, e deverão ser entregues no local a ser definido pela 

secretaria de solicitante, conforme cronograma que acompanha as autorizações, sendo que o 

frete para entrega na cidade de São João Batista-MA é por conta da licitante 
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vencedora/contratada. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 
19.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei no 
8.666/93. 
 
b) Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada; 
 
c) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, 
devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura de São João 
Batista – MA; 
 
d) Acompanhar e fiscalizar a Prestação de serviços com fornecimento de material, objeto do 
presente contrato, anotando e registrando as ocorrências; 
 
e) Não consentir que outrem execute o objeto sob responsabilidade da CONTRATADA 
 
f) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a Prestação de Serviços com 
fornecimento de material, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos 
do contrato.  
 
g) Rejeitar a prestação de serviços com fornecimento de material que não satisfazerem aos 
padrões exigidos nas especificações; 
 
h) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas/Recibos, 
devidamente atestados, pelo setor competente, de acordo com a forma e prazo estabelecidos 
no instrumento de contrato, observando as normas administrativas e financeiras em vigor. 
 
i) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação de 
serviços com fornecimento de material, objeto desse instrumento, diligenciando nos casos que 
exigem providências corretivas. 
 
j) Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento das 
obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
 
k) O contrato será acompanhado e fiscalizado por um representante da Administração 
especialmente designado, conforme o art. 67 da Lei 8.666/93. 

 
19.2 DA CONTRATADA: 

a) Executar o objeto contratual de conformidade com as necessidades requeridas pelo 

município. 
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b) Executar a prestação de serviços com fornecimento de material conforme determinação da 

Secretaria Municipal requisitante no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do 

recebimento da Solicitação. 

 

c) Entregar a Prestação de Serviços com fornecimento de material nos prazos, condições e local 

indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor 

 

d) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia 

autorização da Secretaria Municipal requisitante. 

 

e) Manter preposto, aceito pela Prefeitura Municipal de São João Batista/MA, durante todo 

período de vigência do contrato/Ata de Registro de Preços, para representá-lo sempre que for 

necessário, conforme já disposto acima 

 

f) Informar ao Fiscal de Contratos do Município de São João Batista/MA, ou ao seu substituto 

eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários. 

 

g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

h) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços/fornecimento entregues, sob pena de 

responder pelos danos causados à Administração ou a Terceiros. 

 

i) Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem 

como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria 

objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de 

qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes 

 

j) Comunicar à fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições 

inadequadas à Prestação de Serviços com fornecimento de material ou a iminência de fatos que 

possam prejudicar a perfeita execução do contrato 

 

k) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE; 

 

l) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou cooperados ou prepostos 

envolvidos na execução do contrato; 
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m) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da Prestação de serviços/fornecimento, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria Municipal solicitante. 

 

n) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, 

encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, seguros e quaisquer outras despesas 

decorrentes da Prestação de serviços com fornecimento de material 

 

o) Quando ocorrer divergência entre a especificação da Prestação de Serviços com 

fornecimento de material estabelecida no Item 01 (Termo de Referência) e da nota de empenho, 

prevalecerá a especificação constante no Item 01 (Termo de Referência) ou Edital. 

 

p) Lançar na nota fiscal as especificações da Prestação de Serviços com fornecimento de 

material de modo idêntico àquelas constantes do objeto do Edital de Pregão; 

 

q) A contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

subordinados ou prepostos; 

 

r) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
20.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 

10.520/02, Decreto 10.024/2019 e Lei 8.666/93. 

20.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

20.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora nos 

seguintes montantes: 

20.3.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 

do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui 

estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida; 

20.3.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua 

inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 

20.3.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de 

qualquer outra obrigação pactuada; 
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20.3.4. A multa a que alude este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 

o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

20.3.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 

(quando houver) do respectivo contratado. 

20.3.6. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, (quando houver) além da 

perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

20.4 Ficará impedido de licitar e de contratar com o município e será descredenciado do Sistema 

Eletrônico utilizado pelo município, inclusive com a suspensão ou cancelamento de seu registro 

no Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco0 anos, sem prejuízo das 

multas previstas nos itens anteriores e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 

defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

20.4.1 não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
20.4.2 não entregar a documentação exigida no edital; 

 

20.4.3 apresentar documentação falsa; 

 

20.4.4 causar o atraso na execução do objeto; 

 

20.4.5 não mantiver a proposta; 

 

20.4.6 falhar na execução do contrato; 

 

20.4.7 fraudar a execução do contrato; 

 

20.4.8 comportar-se de modo inidôneo; 

 

20.4.9 declarar informações falsas; e 

 

20.4.10 cometer fraude fiscal. 

 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital, conforme art. 24 da Lei 10.024/2019; 

21.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica exclusivamente através do site 

www.licitanet.com.br/; 

http://www.licitanet.com.br/
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21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação; 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame; 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, conforme art. 23 da Lei 10.024/2019; 

21.5.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser realizados por forma eletrônica 

exclusivamente através do site www.licitanet.com.br/; 

21.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos; 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame; 

21.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação; 

21.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a Administração. 

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

22.1. As despesas para o presente processo licitatório correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 

hábil.” 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro; 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF; 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

http://www.licitanet.com.br/
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que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação; 

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

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

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de 

expediente na Prefeitura Municipal de São João Batista/MA; 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público; 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitanet.com.br e 

também poderão ser lidos gratuitamente e entregue virtualmente por email ou outra mídia digital, 

no setor de Licitações, situado na Praça da Matriz, Nº 29 - Centro – São João Batista – MA – 

CEP: 65.225-000, São João Batista/MA, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura 

www.saojoaobatista.ma.gov.br ou através do email: cplsaojoaobatista@hotmail.com; 

23.11. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 

administrativas, civis e penais cabíveis; 

23.12. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 

23.13. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro 

poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 

especializados; 

23.14. Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre 

si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 



 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de São João Batista 
CNPJ: 35.101.369/0001-75  

 

______________________________________________________________________ 

Praça da Matriz, Nº 29, Centro, São João Batista/MA 

 

considerado especificado e válido; 

23.15. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante 

o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde 

que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos 

licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 

da Lei Federal nº 8.666/93; 

23.16. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 

inabilitação do licitante; 

23.17. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 

condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria; 

23.18. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município 

de São João Batista/MA revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos licitantes; 

23.19. Para atender a seus interesses, o Município de São João Batista/MA poderá alterar 

quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os 

limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n 8.666/93; 

23.20. O Município de São João Batista/MA poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a 

qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 

23.21. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será o da Comarca de São João Batista/MA; 

23.22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Carta Credencial; 

ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO IV – Model de Declaração Única; 

ANEXO V – Minuta de Contrato;  

Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO VII – Declaração Referente à Habilitação. 

São João Batista /MA, 26 de agosto de 2021. 
 

Arionaldo Martins Dominici 
Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de São João Batista 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

Constitui objeto deste Termo de referência a Eventual e futura Contratação de empresa para Prestação de 
Serviços Gráficos com fornecimento de material para atender as necessidades da Secretarias Municipais 
de São João Batista – MA. 
 
Lote I – Ampla Concorrência  
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. P. UNIT. P. TOTAL 

1 ADESIVO AUTOCOLANTES FORMATO 15X21 IMP. 4X0 CORES UND 1640 R$ 12,10 R$ 19.844,00 

2 
ALVARA DE FUNCIONAMENTO FORMATO 22X32CM PAPEL AP. 180G 
IMP. 4X0 UND 2460 R$ 2,00 R$ 4.920,00 

3 
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS (DAM) C/ 100 FLS 50X02 VIAS 
FORMATO 12X16, 5 CM PAPEL AP 56G IMP 1X0 CORES BLS 410 R$ 15,10 R$ 6.191,00 

4 
BLOCO DE PAPEL TIMBRADO TAM. 22X32CM PAPEL AP 75G 
IMPRESSÃO 4X0, 100 FOLHAS BLS 246 R$ 25,30 R$ 6.223,80 

5 ANOTAÇÕES C/ 100 FLS 11X15CM AP 75G 1X0 CORES BLS 410 R$ 10,10 R$ 4.141,00 

6 CAPA DE CARNE IPTU 18X24 EM PAPEL COUCHE 150G 4X4 UND 8200 R$ 2,55 R$ 20.910,00 

7 
CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATTIVO / FINACEIRO FORMATO 
33X48 CM – PAPEL AP 180G IMP 1X0 CORES UND 8200 R$ 3,00 R$ 24.600,00 

8 
CARTAO DE PROTOCOLO FORM. 12X16,5 CM PAPEL AP 180G IMP 
1X0 UND 16400 R$ 1,00 R$ 16.400,00 

9 CARTAZ FORM. 31X45CM PAPEL COUCHÊ 115G IMP 4X0 CORES UND 820 R$ 2,55 R$ 2.091,00 

10 CARTAZ FORM. 33X45 CM PAPEL COUCHÊ 115G IMP 4X0 CORES UND 820 R$ 2,55 R$ 2.091,00 

11 CARTAZ FORM. 44X64CM PAPEL COUCHE 115G IMP. 4X0 CORES UND 820 R$ 2,55 R$ 2.091,00 

12 CARTAZ FORM. 48X66 CM PAPEL COUCHÊ 115G IMP 4X0 CORES UND 820 R$ 2,55 R$ 2.091,00 

13 
CONVITES DE SOLENIDADES TAM 10X15 CM PAPEL COUCHÊ 230G 
IMP 4X0 CORES UND 4100 R$ 2,55 R$ 10.455,00 

14 CRACHAS FORMATO 15X11 PAPEL AP 180G1X0CORES UND 2460 R$ 3,10 R$ 7.626,00 

15 CRACHAS FORMATO 15X11 CM PAPEL AP 180G IMP. 4X0 CORES UND 2460 R$ 3,10 R$ 7.626,00 

16 
ENVELOPRE OFICIO TIMBRADO FORMATO 24X34 CM PAPEL AP 80G 
BRANCO IMP. 4X0 CORES UND 4100 R$ 2,55 R$ 10.455,00 

17 
ENVELOPES OFICIO TIMBRADO FORMATO 18X24 CM PAPE AP 80G 
IMP. 4X0 CORES UND 4100 R$ 1,60 R$ 6.560,00 

18 
ENVELOPES OFICIO TIMBRADO FORMATO 24X34CM PAPEL KRAFT 
OURO 80G IMP. 1X0 CORES UND 4100 R$ 2,05 R$ 8.405,00 

19 
ENVELOPES OFICIO TIMBRADO FORMATO 26X36 CM PAPEL KRAFT 
OURO 80G IMP. 1X0 CORES UND 4100 R$ 1,80 R$ 7.380,00 

20 FOLDER 21X31 COLOR FV EM PAPEL COUCHÊ 1150GR. 4X4 CORES UND 8200 R$ 1,00 R$ 8.200,00 

21 FOLDER F-6 PAPEL COUCHÊ 150G IMP. 4X4 CORES UND 8200 R$ 1,00 R$ 8.200,00 

22 FOLDER FORMATO 21X31 CM PAPEL COUCHÊ 115G IMP. 4X4 CORES UND 8200 R$ 1,00 R$ 8.200,00 

23 FOLDER FORMATO 22X32 CM PAPEL COUCHE 115G IMP 4X4 CORES UND 8200 R$ 1,00 R$ 8.200,00 

24 
JORNAIS DIVERSOS 33X48 CM C/ 01 CADERNO 4X4 CORES PAPEL 
COUCHÊ 115G UND 5740 R$ 2,05 R$ 11.767,00 

25 
JORNAIS DIVERSOS 33X48 CM C/ 03 CADERNOS 4X4 CORES PAPEL 
COUCHE 115G UND 5740 R$ 3,60 R$ 20.664,00 
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26 
PANFLETO FORMATO 15X21 CM PAPEL COUCHÊ 115G IMP. 1X0 
CORES UND 8200 R$ 1,60 R$ 13.120,00 

27 
PANFLETO FORMATO 16,5X24CM PAPEL COUCHE 115G IMP. 1X0 
CORES UND 8200 R$ 1,60 R$ 13.120,00 

28 
PAPEL TIMBRADO C/ 100 FLS FORMATO 22X32 CM PAPEL AP 75G 
IMP. 4X0 CORES BLS 410 R$ 25,50 R$ 10.455,00 

29 
REQUISIÇÃO DE MATERIAL C/ 100FLS 50X02 VIAS FORMATO 16X22 
PAPEL AP 56G BLS 410 R$ 18,20 R$ 7.462,00 

30 BANNER TAMANHO 1,20X0,80M UND 82 R$ 125,50 R$ 10.291,00 

31 BANNER TAMANHO 1,20X0,90M UND 82 R$ 141,50 R$ 11.603,00 

32 FAIXAS TAMANHO 3,00X0,80M UND 41 R$ 403,00 R$ 16.523,00 

33 CARIMBOS AUTOMATICO REFERENCIA 302 – TAMANHO 38X14MM UND 82 R$ 58,50 R$ 4.797,00 

34 CARIMBOS AUTOMATICO REFERENCIA 303 – TAMANHO 47X18MM UND 82 R$ 78,00 R$ 6.396,00 

35 CARIMBOS AUTOMATICO REFERENCIA 304 – TAMANHO 59X23MM UND 82 R$ 88,00 R$ 7.216,00 

36 CARIMBOS AUTOMATICOS REFERÊNCIA 355 –TAMANHO 60X40MM UND 82 R$ 97,00 R$ 7.954,00 

37 CARIMBOS AUTOMATICO REFERENCIA M50 – TAMANHO 69X30M UND 82 R$ 106,00 R$ 8.692,00 

38 
CONVITES FORMATO 16 IMPRESSÃO EM POLICROMIA PAPEL 
COUCHE 150GR UND 1640 R$ 2,55 R$ 4.182,00 

39 
CERTIFICADO DIVERSOS FORMATO A4 IMPRESSÃO EM 
POLICROMIA PAPEL COUCHE 150G UND 1640 R$ 3,05 R$ 5.002,00 

 VALOR TOTAL    R$ 362.144,80 

 
Lote II –- Exclusiva ME e EPP 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. P. UNIT. P. TOTAL 

1 ADESIVO AUTOCOLANTES FORMATO 15X21 IMP. 4X0 CORES UND 360 R$ 12,10 R$ 4.356,00 

2 
ALVARA DE FUNCIONAMENTO FORMATO 22X32CM PAPEL AP. 180G 
IMP. 4X0 UND 540 R$ 2,00 R$ 1.080,00 

3 
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS (DAM) C/ 100 FLS 50X02 VIAS 
FORMATO 12X16, 5 CM PAPEL AP 56G IMP 1X0 CORES BLS 90 R$ 15,10 R$ 1.359,00 

4 
BLOCO DE PAPEL TIMBRADO TAM. 22X32CM PAPEL AP 75G 
IMPRESSÃO 4X0, 100 FOLHAS BLS 54 R$ 25,30 R$ 1.366,20 

5 ANOTAÇÕES C/ 100 FLS 11X15CM AP 75G 1X0 CORES BLS 90 R$ 10,10 R$ 909,00 

6 CAPA DE CARNE IPTU 18X24 EM PAPEL COUCHE 150G 4X4 UND 1800 R$ 2,55 R$ 4.590,00 

7 
CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATTIVO / FINACEIRO FORMATO 
33X48 CM – PAPEL AP 180G IMP 1X0 CORES UND 1800 R$ 3,00 R$ 5.400,00 

8 
CARTAO DE PROTOCOLO FORM. 12X16,5 CM PAPEL AP 180G IMP 
1X0 UND 3600 R$ 1,00 R$ 3.600,00 

9 CARTAZ FORM. 31X45CM PAPEL COUCHÊ 115G IMP 4X0 CORES UND 180 R$ 2,55 R$ 459,00 

10 CARTAZ FORM. 33X45 CM PAPEL COUCHÊ 115G IMP 4X0 CORES UND 180 R$ 2,55 R$ 459,00 

11 CARTAZ FORM. 44X64CM PAPEL COUCHE 115G IMP. 4X0 CORES UND 180 R$ 2,55 R$ 459,00 

12 CARTAZ FORM. 48X66 CM PAPEL COUCHÊ 115G IMP 4X0 CORES UND 180 R$ 2,55 R$ 459,00 

13 
CONVITES DE SOLENIDADES TAM 10X15 CM PAPEL COUCHÊ 230G 
IMP 4X0 CORES UND 900 R$ 2,55 R$ 2.295,00 

14 CRACHAS FORMATO 15X11 PAPEL AP 180G1X0CORES UND 540 R$ 3,10 R$ 1.674,00 

15 CRACHAS FORMATO 15X11 CM PAPEL AP 180G IMP. 4X0 CORES UND 540 R$ 3,10 R$ 1.674,00 

16 
ENVELOPRE OFICIO TIMBRADO FORMATO 24X34 CM PAPEL AP 80G 
BRANCO IMP. 4X0 CORES UND 900 R$ 2,55 R$ 2.295,00 
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17 
ENVELOPES OFICIO TIMBRADO FORMATO 18X24 CM PAPE AP 80G 
IMP. 4X0 CORES UND 900 R$ 1,60 R$ 1.440,00 

18 
ENVELOPES OFICIO TIMBRADO FORMATO 24X34CM PAPEL KRAFT 
OURO 80G IMP. 1X0 CORES UND 900 R$ 2,05 R$ 1.845,00 

19 
ENVELOPES OFICIO TIMBRADO FORMATO 26X36 CM PAPEL KRAFT 
OURO 80G IMP. 1X0 CORES UND 900 R$ 1,80 R$ 1.620,00 

20 FOLDER 21X31 COLOR FV EM PAPEL COUCHÊ 1150GR. 4X4 CORES UND 1800 R$ 1,00 R$ 1.800,00 

21 FOLDER F-6 PAPEL COUCHÊ 150G IMP. 4X4 CORES UND 1800 R$ 1,00 R$ 1.800,00 

22 
FOLDER FORMATO 21X31 CM PAPEL COUCHÊ 115G IMP. 4X4 
CORES UND 1800 R$ 1,00 R$ 1.800,00 

23 FOLDER FORMATO 22X32 CM PAPEL COUCHE 115G IMP 4X4 CORES UND 1800 R$ 1,00 R$ 1.800,00 

24 
JORNAIS DIVERSOS 33X48 CM C/ 01 CADERNO 4X4 CORES PAPEL 
COUCHÊ 115G UND 1260 R$ 2,05 R$ 2.583,00 

25 
JORNAIS DIVERSOS 33X48 CM C/ 03 CADERNOS 4X4 CORES PAPEL 
COUCHE 115G UND 1260 R$ 3,60 R$ 4.536,00 

26 
PANFLETO FORMATO 15X21 CM PAPEL COUCHÊ 115G IMP. 1X0 
CORES UND 1800 R$ 1,60 R$ 2.880,00 

27 
PANFLETO FORMATO 16,5X24CM PAPEL COUCHE 115G IMP. 1X0 
CORES UND 1800 R$ 1,60 R$ 2.880,00 

28 
PAPEL TIMBRADO C/ 100 FLS FORMATO 22X32 CM PAPEL AP 75G 
IMP. 4X0 CORES BLS 90 R$ 25,50 R$ 2.295,00 

29 
REQUISIÇÃO DE MATERIAL C/ 100FLS 50X02 VIAS FORMATO 16X22 
PAPEL AP 56G BLS 90 R$ 18,20 R$ 1.638,00 

30 BANNER TAMANHO 1,20X0,80M UND 18 R$ 125,50 R$ 2.259,00 

31 BANNER TAMANHO 1,20X0,90M UND 18 R$ 141,50 R$ 2.547,00 

32 FAIXAS TAMANHO 3,00X0,80M UND 9 R$ 403,00 R$ 3.627,00 

33 CARIMBOS AUTOMATICO REFERENCIA 302 – TAMANHO 38X14MM UND 18 R$ 58,50 R$ 1.053,00 

34 CARIMBOS AUTOMATICO REFERENCIA 303 – TAMANHO 47X18MM UND 18 R$ 78,00 R$ 1.404,00 

35 CARIMBOS AUTOMATICO REFERENCIA 304 – TAMANHO 59X23MM UND 18 R$ 88,00 R$ 1.584,00 

36 CARIMBOS AUTOMATICOS REFERÊNCIA 355 –TAMANHO 60X40MM UND 18 R$ 97,00 R$ 1.746,00 

37 CARIMBOS AUTOMATICO REFERENCIA M50 – TAMANHO 69X30M UND 18 R$ 106,00 R$ 1.908,00 

38 
CONVITES FORMATO 16 IMPRESSÃO EM POLICROMIA PAPEL 
COUCHE 150GR UND 360 R$ 2,55 R$ 918,00 

39 
CERTIFICADO DIVERSOS FORMATO A4 IMPRESSÃO EM 
POLICROMIA PAPEL COUCHE 150G UND 360 R$ 3,05 R$ 1.098,00 

      R$ 79.495,20 

 
 
2. JUSTIFICATIVA 

Com o objetivo de Atender à necessidade básica relativa à manutenção da Secretaria de Administração no 
que se refere a Prestação de Serviços Gráficos com fornecimento de material, faz-se necessários que o 
Município de São João Batista, tenha contrato do serviço/fornecimento acima citado. 
 
3. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

3.1 Para Prestação de Serviços com fornecimento de material das quantidades adquiridas proceder-se-á da 
seguinte forma, de acordo com as necessidades e conveniências da CONTRATANTE: 
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3.1.2 Forma de Entrega: A entrega dos materiais deverá ser efetuada, de acordo com o solicitado pela 
Secretaria municipal solicitante, e deverão ser entregues no local a ser definido pela secretaria de solicitante, 
conforme cronograma que acompanha as autorizações, sendo que o frete para entrega na cidade de São 
João Batista-MA é por conta da licitante vencedora/contratada. 
 
3.1.2 Prazo de Entrega: O prazo de entrega do objeto será de, no máximo, 05 (cinco) dias, contados da 

data de solicitação da Secretaria Municipal solicitante 

 
4.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
A CONTRATANTE obriga-se a: 
 
a) A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei no 8.666/93. 
 
b) Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada; 
 
c) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive 
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente 
identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura de São João Batista – MA; 
 
d)  Acompanhar e fiscalizar a Prestação de serviços com fornecimento de material, objeto do presente 
contrato, anotando e registrando as ocorrências; 
 
e) Não consentir que outrem execute o objeto sob responsabilidade da CONTRATADA 

f) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a Prestação de Serviços com fornecimento 
de material, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos do contrato.  

g) Rejeitar a prestação de serviços com fornecimento de material que não satisfazerem aos padrões 
exigidos nas especificações; 

h)  Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas/Recibos, devidamente 
atestados, pelo setor competente, de acordo com a forma e prazo estabelecidos no instrumento de contrato, 
observando as normas administrativas e financeiras em vigor. 

i) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação de serviços com 
fornecimento de material, objeto desse instrumento, diligenciando nos casos que exigem providências 
corretivas. 

j) Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA. 
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k) O contrato será acompanhado e fiscalizado por um representante da Administração especialmente 
designado, conforme o art. 67 da Lei 8.666/93. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Além das obrigações legais, a Contratada deverá: 
 
a) Executar o objeto contratual de conformidade com as necessidades requeridas pelo município. 
 
b) Executar a prestação de serviços com fornecimento de material conforme determinação da Secretaria 
Municipal requisitante no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da Solicitação. 
 
c) Entregar a Prestação de Serviços com fornecimento de material nos prazos, condições e local indicado, 
sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor 
 
d) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia autorização da 
Secretaria Municipal requisitante. 
 
e) Manter preposto, aceito pela Prefeitura Municipal de São João Batista/MA, durante todo período de 
vigência do contrato/Ata de Registro de Preços, para representá-lo sempre que for necessário, conforme já 
disposto acima 
 
f) Informar ao Fiscal de Contratos do Município de São João Batista/MA, ou ao seu substituto eventual, 
quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários. 
 
g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
h) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços/fornecimento entregues, sob pena de responder pelos 
danos causados à Administração ou a Terceiros. 
 
i) Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como 
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da 
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer 
transgressão de seus prepostos ou convenentes 
 
j) Comunicar à fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à 
Prestação de Serviços com fornecimento de material ou a iminência de fatos que possam prejudicar a 
perfeita execução do contrato 
 
k) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE; 
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l) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 
ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou cooperados ou prepostos envolvidos na execução do 
contrato; 
 
m) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da Prestação de serviços/fornecimento, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE, por 
intermédio da Secretaria Municipal solicitante. 
 
n) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos 
fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, seguros e quaisquer outras despesas decorrentes da Prestação de 
serviços com fornecimento de material 
 
o) Quando ocorrer divergência entre a especificação da Prestação de Serviços com fornecimento de 
material estabelecida no Item 01 (Termo de Referência) e da nota de empenho, prevalecerá a especificação 
constante no Item 01 (Termo de Referência) ou Edital. 
 
p) Lançar na nota fiscal as especificações da Prestação de Serviços com fornecimento de material de modo 
idêntico àquelas constantes do objeto do Edital de Pregão; 
 
q) A contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
subordinados ou prepostos 
 
r) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 
 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Conforme Decreto Federal n. º 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para registros de preços não se faz 
necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do 
Contrato ou outro instrumento hábil. 
 
7. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
A prestação de Serviços com fornecimento de material deverá ser realizada, conforme prazo estipulado 
pelas Secretarias, a contar da data da Ordem de Serviços/fornecimentos até 31 de Dezembro de 2021. 
Deverá ser respeitado o prazo legal que será contado a partir da data do recebimento da nota de empenho. 
 
8. DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, contados da data 
de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa devidamente atestada por servidor designado, onde a 
CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA, desde que não haja nenhum fato impeditivo. O Pagamento será 
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realizado pelo setor financeiro da Prefeitura Municipal de São João Batista-MA, mediante depósito em conta 
corrente, mediante transferencia eletrônica na conta da empresa contratada. 
 
8.2. O pagamento apenas será efetivado após as seguintes verificações: 
 
8.2.1. Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar a documentação referente ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS) e às Receitas Federal, Estadual e Municipal, e à Justiça do 
Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT), atualizadas. 
 
8.2.2. O CNPJ da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e na nota de empenho e vinculado 
à conta corrente 
 
8.3. A liberação para pagamento da nota fiscal só será efetuada depois que os bens fornecidos 
discriminados na nota fiscal forem aceitos pela CONTRATANTE. 
 
8.4. Na ocasião da entrega da nota fiscal, a Contratada deverá comprovar a condição de optante pelo 
SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte), mediante a apresentação da cópia do Termo de Opção de que trata a Instrução 
Normativa da SRF (Secretaria da Receita Federal) n.º 1234, de 11 de Janeiro de 2012, sob pena de serem 
efetuadas as referidas retenções; 

 
8.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota 
fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor do Contrato e o pagamento ficará pendente, até 
que a mesma providencie as medidas saneadoras 
 
8.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por inadimplemento, até que o total de seus 
créditos possa compensar seus débitos; 
 
8.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 
 
16.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento do objeto estiver 
em desacordo com as especificações constantes no contrato 

 
9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 
O valor Global por lote estimado da despesa, baseado na média de preços dos orçamentos apresentados, 
é de: Lote I R$ 362.144,80 (trezentos e sessenta e dois mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta 
centavos), Lote II R$ 79.495,20 (setenta e nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos). 
 
10. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS: 

 
10.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520/02, 

Decreto 10.024/2019 e Lei 8.666/93. 
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10.2. A recusa injustificado do adjudicatário em assinar o contrato/ata de registro de preços, aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

10.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora nos seguintes 

montantes: 

10.3.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de 

sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará 

inexecução total da obrigação assumida; 

10.3.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total 

ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato/ata de registro de preços; 

10.3.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra 

obrigação pactuada; 

10.3.4. A multa a que alude este item não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato 

e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

10.3.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia (quando 

houver) do respectivo contratado. 

10.3.6. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, (quando houver) além da perda desta, 

responderá o contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

10.4 Ficará impedido de licitar e de contratar com o municipio de São João Batista-MA e será 

descredenciado do Sistema Eletrônico utilizado pelo município, inclusive com a suspensão ou cancelamento 

de seu registro no Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 

multas previstas nos itens anteriores e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o 

licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

10.4.1 não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 
10.4.2 não entregar a documentação exigida no edital; 
 
10.4.3 apresentar documentação falsa; 
 
10.4.4 causar o atraso na execução do objeto; 
 
10.4.5 não mantiver a proposta; 
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10.4.6 falhar na execução do contrato; 
 
10.4.7 fraudar a execução do contrato; 
 
10.4.8 comportar-se de modo inidôneo; 
 
10.4.9 declarar informações falsas; e 
 
10.4.10 cometer fraude fiscal 

 
11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
a. Atestado(s) de capacidade técnica da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove(m) que a empresa fornece ou forneceu SATISFATORIAMENTE, Prestação de Serviços com 
fornecimento de material de mesma natureza ou similares com o objeto desta licitação.  
 

a.1. Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência para averiguar através de visita técnica 
ou análise do contrato firmado entre o emitente do atestado e a Licitante a autenticidade das informações. 
Se durante esse processo for constatada fraude em qualquer um dos documentos, a Licitante envolvida 
estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão e estará sujeita às penalidades 
da Lei. 
 
12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

12.1 A seleção da proposta mais vantajosa para a administração levará em consideração o critério de 

MENOR PREÇO POR LOTE. 

13. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

13.1. A fiscalização da contratação será exercida por servidor posteriormente designado pela prefeitura a 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 

Administração. 

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
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14.  INTERVALO ENTRE LANCES 

14.1. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo 

sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

melhor oferta. 

15. FUNDAMENTAÇÃO 
 
15.1 Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal Nº 028/2021, Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto 

Municipal Nº 019/2021, Lei Federal nº. 8.666/1993 e Instruções Normativas do TCE/MA. 

 
 

Telma Maria Cutrim Nunes Costa 
Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento de São João Batista – MA 

 
 

Aprovo este Termo 
 
 
 

 
Arionaldo Martins Dominici 

Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de São João Batista 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2021 

ANEXO II 

CARTA CREDENCIAL 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2021 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SÃO JOÃO BATISTA-MA 
 
Prezados Senhores,  
 
Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a empresa 
______________________________, por seu representante legal, que está subscreve, 
credencia o(a) Sr(a). ___________________, portador(a) do RG (Identidade) nº. 
____________, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 009/2021, em especial para firmar declarações e atas, apresentar 
ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou 
desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
acima indicado. 
 
 

Local/UF, _____de__________ de 2021. 
 

Atenciosamente, 
 

             __________________________________ 
(nome da empresa, e do seu representante legal, com a devida qualificação: sócio, proprietário, 

gerente,  assinatura, RG e CPF). 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2021 

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

CNPJ: 

INSC. ESTADUAL: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: 

ESTADO: 

TELEFONE: 

E-MAIL:  

  

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS: 

Banco: 

Agência: 

Conta:  

 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome/ Nacionalidade/ Estado Civil/ RG/ CPF/. 

E-mail 

Telefone: 

Endereço: 

   

1. Planilha da Proposta: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTDE  V. UNIT.   V. TOTAL  

1       

2       

3       

       

  VALOR GLOBAL  

 

2. Validade da Proposta 60 dias); 

3. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços 

unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final; 

4. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os 

valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores 

máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência; 
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5. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes a Prestação de 

Serviços/fornecimento, bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre 

outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora; 

6. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e 

prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais 

estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente; 

7. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa 

ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

8. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e 

não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista; 

9. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade 

para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, 

Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.  

___________/____ de_____________de 2021. 

 
________________________________ 

Razão Social da Empresa 
Nº CNPJ 

Representante Legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº.  009/2021 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO ÚNICA 

  
A empresa ........................................., inscrita no CNPJ nº................, por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da CI 
nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis 
e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o 

disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 (quatorze). 

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações 

constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada: 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014; 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014. 
(  ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 
(  ) Não é ME/EPP/COOP. 
 

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que 

esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua 

proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao 

Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19. 

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da 

Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a 

participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de 

falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se 

submete a todos os seus termos. 

5) Quanto a aceitação as condições do edital. Que a empresa participante aceita as 

condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação; Que para fins 

de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante 

concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, 

bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a 

presente licitação; 
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6) Quanto a veracidade das informações. Que a empresa participante atesta que todos 

os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras; 

7) Quanto ao vinculo familiar com detentor de cargos diretamente participantes do 

processo. Que não constam em no quadro societários da empresa participante, 

colaboradores do órgão público que vai realizar a licitação, que mantenham vínculo 

familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área 

responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente 

superior; 

8) Quanto a precificação da proposta. Que nos preços cotados já estão incluídas 

eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 

10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer 

que incidam sobre o fornecimento; 

9) Quanto a veracidade das declarações. Que estamos plenamente cientes do teor e das 

implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes 

e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, 

firmamos a presente para os fins de direito a que se destina; 

10) Quanto a elaboração independente de proposta: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o 

conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido 

de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar 

ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 

fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes 

da abertura oficial das propostas; 
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f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 
 

Local e data 
Nome e assinatura do representante legal 

[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser 
emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor] 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de São João Batista 
CNPJ: 35.101.369/0001-75  

 

______________________________________________________________________ 

Praça da Matriz, Nº 29, Centro, São João Batista/MA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.  009/2021 

ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 
 
PROCESSO Nº. 129/2021 
CONTRATO Nº XXX/2021 
 

INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM: A 

SECRETARIA DE _______________ DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA – MA E A 

EMPRESA ____________________ 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram o Município de São João Batista/MA, com 

sede nesta cidade, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

__________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXXX, neste ato 

representada pelo(a) Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXX, o(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXX, 

brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ___.___.___-__ e Rg sob o Nº ___________, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a 

empresa.........................., sediada na cidade de................... à ................, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº .........................., neste ato representada por ..........................., brasileiro, inscrito no 

CPF/MF sob o nº..................., residente e domiciliado na cidade de......................., doravante 

denominada CONTRATADA, subordinado às seguintes cláusulas e condições: 

 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUÇÃO 

1.1. O presente instrumento contratual decorre da Licitação Pregão Eletrônico nº XXX/2021 e do 

processo nº 129/2021, homologada em ...................., do tipo Menor preço por lote, de acordo 

com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto 

Municipal nº 019 de 04 de Maio de 2021, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na 

forma eletrônica no ámbito municipal, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei 

Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 

2000, que Aprova o Regulamento para a Modalidade de Licitação Denominada Pregão, Decreto 

Municipal nº 028 de 03 de agosto de 2021, Regulamenta o Sistema de Registro de Preços, 

Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na 

modalidade pregão, na forma eletrônica e pelas condições estabelecidas no presente Edital e 

seus anexos. 

1.2. Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas 

e segundos os princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, 

em benefício do interesse público. 
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1.3. Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Eletrônico Nº XX/2021 na forma 

eletrônica, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei 8.666/93. 

1.4. Integra o presente Contrato, ao respectivo Processo sob o nº 129/2021. 

1.5. Das normas de execução, a contratada obriga-se a executar o presente contrato, 

observando o estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte 

integrante e complementar deste instrumento, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

2.1. Constitui-se objeto deste instrumento a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA - MA, atendendo a 

discriminação contida no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

3.1. DA CONTRATADA: 

a) Executar o objeto contratual de conformidade com as necessidades requeridas pelo 
município. 
 

b) Executar a prestação de serviços com fornecimento de material conforme determinação da 
Secretaria Municipal requisitante no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do 
recebimento da Solicitação. 
 

c) Entregar a Prestação de Serviços com fornecimento de material nos prazos, condições e local 
indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor 
 

d) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia 
autorização da Secretaria Municipal requisitante. 
 

e) Manter preposto, aceito pela Prefeitura Municipal de São João Batista/MA, durante todo 
período de vigência do contrato/Ata de Registro de Preços, para representá-lo sempre que for 
necessário, conforme já disposto acima 
 

f) Informar ao Fiscal de Contratos do Município de São João Batista/MA, ou ao seu substituto 
eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários. 
 

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

h) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços/fornecimento entregues, sob pena de 
responder pelos danos causados à Administração ou a Terceiros. 
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i) Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem 
como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria 
objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de 
qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes 
 

j) Comunicar à fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições 
inadequadas à Prestação de Serviços com fornecimento de material ou a iminência de fatos que 
possam prejudicar a perfeita execução do contrato 
 

k) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE; 
 

l) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou cooperados ou prepostos 
envolvidos na execução do contrato; 
 

m) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da Prestação de serviços/fornecimento, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria Municipal solicitante. 
 

n) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, 
encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, seguros e quaisquer outras despesas 
decorrentes da Prestação de serviços com fornecimento de material 
 

o) Quando ocorrer divergência entre a especificação da Prestação de Serviços com 
fornecimento de material estabelecida no Item 01 (Termo de Referência) e da nota de empenho, 
prevalecerá a especificação constante no Item 01 (Termo de Referência) ou Edital. 
 

p) Lançar na nota fiscal as especificações da Prestação de Serviços com fornecimento de 
material de modo idêntico àquelas constantes do objeto do Edital de Pregão; 
 

q) A contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
subordinados ou prepostos 
 

r) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

 

3.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei no 
8.666/93. 
 
b) Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada; 
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c) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, 
devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura de São João 
Batista – MA; 
 
d)  Acompanhar e fiscalizar a Prestação de serviços com fornecimento de material, objeto do 
presente contrato, anotando e registrando as ocorrências; 
 
e) Não consentir que outrem execute o objeto sob responsabilidade da CONTRATADA 

f) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a Prestação de Serviços com 
fornecimento de material, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos 
do contrato.  

g) Rejeitar a prestação de serviços com fornecimento de material que não satisfazerem aos 
padrões exigidos nas especificações; 

h)  Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas/Recibos, 
devidamente atestados, pelo setor competente, de acordo com a forma e prazo estabelecidos 
no instrumento de contrato, observando as normas administrativas e financeiras em vigor. 

i) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação de 
serviços com fornecimento de material, objeto desse instrumento, diligenciando nos casos que 
exigem providências corretivas. 

j) Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento das 
obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

k) O contrato será acompanhado e fiscalizado por um representante da Administração 
especialmente designado, conforme o art. 67 da Lei 8.666/93. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO 

4.1. O contrato vigorará até xx de xxxxxxx de 202x. 

4.2. Os prazos de entrega do objeto deste contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses 

previstas nas alíneas do §1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE ENTREGA 

5.1. O prazo de entrega do objeto será de, no máximo, 05 (cinco) dias, contados da data de 

aurotização de Serviços/fornecimentos/fornecimento; 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. PREÇO - O preço da presente contratação atende ao abaixo especificado (conforme 

proposta vencedora adjudicada): 
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6.2. VALOR POR LOTE - Os valores por lote para a presente contratação é de: Lote I – R$ 

………. (……………), Lote II – R$ ………. (……………); 

6.2.1. VALOR GLOBAL - O valor global para a presente contratação é de R$ ...................... 

(........................................); 

6.3. FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em 

até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa 

devidamente atestada por servidor designado, onde a CONTRATANTE poderá deduzir do 

montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA, desde que não haja nenhum fato impeditivo. O Pagamento será realizado pelo 

setor financeiro da Prefeitura Municipal de São João Batista-MA, mediante depósito em conta 

corrente, mediante transferencia eletrônica na conta da empresa contratadA. 

6.3.1. O pagamento apenas será efetivado após as seguintes verificações: 
 
6.3.1.1. Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar a documentação referente 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS) e às Receitas Federal, Estadual e 
Municipal, e à Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT), 
atualizadas. 
 
6.3.2.1. O CNPJ da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e na nota de empenho 
e vinculado à conta corrente 
 
6.3.2. A liberação para pagamento da nota fiscal só será efetuada depois que os bens 
fornecidos discriminados na nota fiscal forem aceitos pela CONTRATANTE. 
 
6.3.3. Na ocasião da entrega da nota fiscal, a Contratada deverá comprovar a condição de 
optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da cópia do Termo de 
Opção de que trata a Instrução Normativa da SRF (Secretaria da Receita Federal) n.º 1234, de 
11 de Janeiro de 2012, sob pena de serem efetuadas as referidas retenções; 
 
6.3.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor do Contrato e o pagamento 
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras 
 
6.3.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por 
inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos; 
 
6.3.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 
 
6.3.7. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento do 
objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no contrato 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

7.1. O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por 

parte da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos 

elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666 de 21/06/93. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO 

8.1. O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de 

imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art. 61, da Lei 8.666/93. 

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A Secretaria Municipal de xxxxxxxx, através de servidores credenciados, será a 

responsável direta pela fiscalização do contrato, observando a especificação do item licitado, na 

forma estabelecida no Termo de Referência, no edital, anexos. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas para o presente processo licitatório correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 

11.1. Qualquer modificação de forma qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), bem como 

prorrogação de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, 

atendidas as disposições previstas na Lei 8.666 de 21/06/93. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 

10.520/02, Decreto 10.024/2019 e Lei 8.666/93. 

12.2. A recusa injustificado do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

12.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora nos 

seguintes montantes: 

12.3.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 

do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui 

estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida; 
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12.3.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua 

inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 

12.3.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de 

qualquer outra obrigação pactuada; 

12.3.4. A multa a que alude este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente 

o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

12.3.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 

(quando houver) do respectivo contratado. 

12.3.6. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, (quando houver) além da 

perda desta, responderá o contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

12.4 Ficará impedido de licitar e de contratar com o município e será descredenciado do Sistema 

Eletrônico utilizado pelo município, inclusive com a suspensão ou cancelamento de seu registro 

no Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 

multas previstas nos itens anteriores e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 

defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

12.4.1 não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

12.4.2 não entregar a documentação exigida no edital; 

12.4.3 apresentar documentação falsa; 

12.4.4 causar o atraso na execução do objeto; 

12.4.5 não mantiver a proposta; 

12.4.6 falhar na execução do contrato; 

12.4.7 fraudar a execução do contrato; 

12.4.8 comportar-se de modo inidôneo; 

12.4.9 declarar informações falsas; e 

12.4.10 cometer fraude fiscal. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
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13.1. Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, 

e, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça 

menção expressa. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. Fica eleito o Foro da São João Batista/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das 

partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as partes assinam o 

presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas signatárias 

para que produzam seus efeitos jurídicos e legais. 

 

São João Batista/MA ______de _____________ de 2021. 

 

_________________________________________________ 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João Batista/MA 

Secretário Municipal de __________ 

 

________________________________________________ 

EMPRESA CONTRATADA: Razão social/ CNPJ/ Endereço: 

Nome do responsável legal/ CPF: 

 
 
 
Testemunhas: 
_________________________________  
Nome: 
CPF: 
________________________________  

Nome: 

CPF: 
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ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo nº: 129/2021 

Modalidade: Pregão Eletrônico n° XX/2021 

Registro de Preços Nº XX/2021 

Tipo: Menor preço por lote 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA - MA. 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021 

 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

Ao(s)......dia(s) do mês de......... de 202.., na sede da Prefeitura Municipal de São João Batista-

MA, situada à Praça da Matriz, Nº 29 – Centro - Centro, neste ato representado pelo Chefe de 

Gabinete, o Senhor Arionaldo Martins Dominici, brasileiro, inscrito no CPF (MF) sob n.º 

068.106.173-10, doravante denominada simplesmente de GERENCIADOR DA ATA, institui a 

Ata de registro de Preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com as alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 

de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto 

Municipal Nº 019/2021 de 04 de Maio de 2021 que regulamenta o Pregão na forma eletrônica no 

ámbito municipal, Decreto Municipal nº 028 de 03 de agosto de 2021, que regulamenta o sistema 

de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93, e das demais normas legais aplicáveis, 

em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços Nº 025/2021, por deliberação do Pregoeiro e Comissão de Apoio, Ata de Julgamento de 

Preços, e homologada pelo Sr. Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal, RESOLVE Registrar 

Preços para futura e para eventual contratação de empresa para Prestação de Serviços 

Gráficos com fornecimento de material para a Secretaria Municipal de Administração de 

São João Batista - MA, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- ARP, cuja Prestação de 

Serviços com fornecimento de material foi adjudicada ao(s) licitante(s), doravante designado(s) 

FORNECEDOR, Ata esta que constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, 

segundo as cláusulas e condições seguintes: 

DADOS DA EMPRESA: 

EMPRESA: 

CNPJ:                                                          FONE: 
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END.:  

RESPONSÁVEL LEGAL:  
CPF Nº  
RG Nº  

 

01 - DO OBJETO (ART. 55, I): 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa 

Para Prestação de Serviços Gráficos com fornecimento de material para a Secretaria 

Municipal de Administração de São João Batista - MA, de acordo com as especificações, 

quantitativos e preços constantes da Tabela abaixo: 

 

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze) meses, a 

partir da sua assinatura.  

2.2 Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será 

obrigado a adquirir o(s) bens(s) referido(s) nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie às empresas registradas. 

 

2.3 Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 

Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

 

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 

objeto por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 

 

3.2 Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem 

fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 

Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços 

a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

3.3 Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não, independente dos quantitativos registrados em Ata, 

desde que esta Prestação de Serviços com fornecimento de material, não prejudique as 

obrigações anteriormente assumidas. 

 

3.4 Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador poderá 

permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 100% (cem por cento) 
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dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

3.5 - As adesões são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem 
 

04 - DO PREÇO (ART.55, III) 

4.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de 

Preços são os constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a 

respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº XXX/2021. 

 

4.2 Em cada Prestação de Serviços/fornecimento, o preço unitário a ser pago será de acordo 

com a Ata de Reunião de Julgamento de Propostas anexa ao Pregão Eletrônico nº XXX/2021, 

pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram. 

 

05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

5.1 Os Serviços/fornecimentos deverão ser executados dentro dos prazos e condições 

estabelecidas no Anexo I Termo de Referência. 

 

5.2 O prazo para retirada da Ordem de Serviços/fornecimentos será, de um dia útil da data da 

comunicação à empresa através do setor de compras. 

 

5.3 O prazo de entrega do objeto será de, no máximo, 05 (cinco) dias, contados da data de 

aurotização de Serviços/fornecimentos. 

 

06 - DO PAGAMENTO (ART.55, III) 

6.1 Contraprestação mensal, a medida do consumo. 

 
6.2 Em todos os serviços/fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente 

na instituição bancaria, até 30 (trinta) dias a contar da data em que for efetuado o recebimento 

definitivo pela unidade requisitante, e, emissão da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e 

visada pelos órgãos de fiscalização. 

 

6.3 No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora deverá fornecer à 

Prefeitura Municipal de São João Batista-MA, o número de sua conta corrente bancária, agência 

e banco, para efeito de pagamento. 

 

07 - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO (art. 55, II) 

7.1 A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos 

efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista 
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para data posterior a do seu vencimento, fica estabelecido que após gerado empenho aos bens 

dele advindo não são passiveis de reequilíbrio. 

 

7.2 Se a qualidade dos Serviços/fornecimentos não corresponder às especificações exigidas no 

edital do Pregão que precedeu a Presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida 

à detentora para substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas independentemente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

 

7.3 Cada Prestação de serviços/fornecimento deverá ser prestado mediante ordem da unidade 

requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile ou e-mail, devendo 

dela constar: a data, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura 

do responsável. 

 

7.4 Os bens/serviços deverão ser fornecidos e posteriormente acompanhado da nota-fiscal ou 

nota- fiscal fatura, ser entregue ao setor competente, conforme o caso. 

 

7.5 A empresa beneficiária da ata, quando do recebimento da Ordem de Serviços/fornecimentos 

enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, 

a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

 

7.6 A cópia da Ordem de Serviços/fornecimentos referida no item anterior deverá ser devolvida 

para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de Administração da ata. 

 

08 - DAS PENALIDADES 

8.1 A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na 

licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, 

ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração. 

8.2 A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de 

serviços/fornecimentos, dentro do prazo de um dia, contados da sua emissão, poderá implicar 

na aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor do documento de empenhamento de 

recursos. 

 

8.3 Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a 

Administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de 10% (dez por cento) 

do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do 

contrato, ou de qualquer outra irregularidade. 

 

8.4 As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser efetuado á 

detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, 
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na forma da lei. 

 

09 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

9.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 

ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata. 

 

9.2 Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço 

praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

 

9.2.1 Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado no mercado; 

 

9.2.2 Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e 

 

9.2.3 Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade 

de negociação. 

 

9.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante 

requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá: 

 

9.3.1 Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 

antes do pedido de Prestação de Serviços com fornecimento de material; e 

 

9.3.2 Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação; 

 

9.4 Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata 

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 

vantajosa. 

  

10- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1  O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante 

o disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

 

10.2  A cada Prestação de Serviços/fornecimentos serão emitidos recibos, nos termos do art. 

73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93. 

 

11 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 



 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de São João Batista 
CNPJ: 35.101.369/0001-75  

 

______________________________________________________________________ 

Praça da Matriz, Nº 29, Centro, São João Batista/MA 

 

11.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela 

Administração, quando: 

11.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

 

11.1.2. A detentora não retirar qualquer Ordem de Serviços/fornecimentos, no prazo 

estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa; 

 

11.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 

preços, a critério da Administração; 

 

11.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 

registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 

 

11.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 

11.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração; 

 

11.1.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 

será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante ao processo de Administração da presente Ata de Registro de Preços; 

 

11.1.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 

será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

 

11.2. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 

impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da 

Administração quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, 

incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

 

11.3. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das 

penalidades previstas no Item 08 deste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

12. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
12.1.  As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária 

consignadas na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será 

informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho. 

 



 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura Municipal de São João Batista 
CNPJ: 35.101.369/0001-75  

 

______________________________________________________________________ 

Praça da Matriz, Nº 29, Centro, São João Batista/MA 

 

13. - DA AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇOS/FORNECIMENTO 

 
13.1. A Prestação de Serviços com fornecimento de material objeto da presente Ata de Registro 

de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela secretaria requisitante, a dotação orçamentária 

será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho. 

 

14. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1.  Integram e vinculam esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº XXX/2021 e as propostas 

das empresas classificadas no certame supranumerado, conforme Mapa de Apuração anexo ao 

presente instrumento. (Art. 55, XI). 

 

14.2.  A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos preços encontram- se 

registrados. 

 

14.3. Fica eleito o foro da São João Batista-MA para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

utilização da presente Ata. 

 

14.4. Os casos omissos, em caso de rescisão contratual, bem como à execução do contrato, 

serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal nº 

10.520/02 e subsidiariamente a lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, 

aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. (Art. 55, XII). 

 

 

São João Batista/MA, XX de XXXXXXX de 2021 

 

________________________________ 

CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

________________________________ 

EMPRESA BENEFICIÁRIA 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2021 

ANEXO VII 

 
MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO 

LICITANTE PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
A empresa _______inscrita no CNPJ sob o n.º _______ através do seu representante legal 
abaixo assinado, indica como representante da Empresa para assinatura da Ata de Registro de 
Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º XXX/2021, promovido pela Prefeitura Municipal de 
São João Batista/MA, o (a) Sr.(a)___residente e domiciliado ____, cargo ______, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º ______RG n.º_________ 
 

 
Local e data 

 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
CPF Nº 
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ESTADO DO MARANHÃO
 

PODER JUDICIÁRIO
 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO BATISTA
 

PROCESSO: 0800630-51.2021.8.10.0125

REQUERENTE: NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

REQUERIDO(A):  Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de São João
Batista/MA.

CLASSE: Mandado de Segurança

DECISÃO

 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por NOVA INDUSTRIA,
COMERCIO E SERVICOS LTDA em face de suposto ato ilegal cometido pelo Presidente da
Comissão Permanente de Licitação do Município de São João Batista/MA.

Informa o Impetrante que estava participando do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº
009/2021 – CPL/PMSJB  realizado pelo sistema licitanet.com.br, cujo objeto é “eventual e futura
contratação de empresa para prestação de serviços gráficos com fornecimento de material para a
Secretaria Municipal de Administração de São João Batista – MA".

Alega que às 14:38:40 horas, do dia 10/09/2021, reuniram-se todos os participantes no site acima
mencionado para disputa dos lotes 1 e 2 do pregão, o qual o pregoeiro deu sequência do certame
sem interrupção até às 16:10:10 horas, quando informou que o licitante CUTRIM & CORREA
LTDA havia vencido os LOTES 1 e 2 do certame.

Aduziu que a partir da informação acima, o pregoeiro se manteve silente, tendo o impetrante
aguardado até o final de expediente do órgão municipal para que fosse dado, pelo pregoeiro, a
abertura da oportunidade de apresentação de intenção de recurso no sistema, não tendo havido
qualquer comunicação ou aviso pelo pregoeiro até ao final do expediente daquele órgão municipal
que iria continuar os procedimentos após o horário das 18:00 horas.

Informou que no dia 13/09/2021, ao abrir o sistema licitanet, verificou que às 18:11:39 horas do
dia  10.09.2021, houve habilitação do concorrente CUTRIM & CORREA LTDA, tendo em vista
que teria cumprido os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório para os dois
lotes do pregão eletrônico.

Informou,  ainda, que às 18:25:02 do dia 10.09.2021, o pregoeiro declarou “ausência de
manifestação de intenção de recurso e operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício”.

i i i i fi d f d i d
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Por tais motivos, o impetrante ingressou com o presente writ a fim de que fosse determinada a
suspensão do procedimento licitatório em comento, haja vista que o pregoeiro continuou o pregão
após o horário de expediente de funcionamento da Prefeitura Municipal de São João Batista.

A inicial veio instruída com documentos e pagamento das custas processuais.

É o relatório. Decido.

Insta salientar, quanto a medida liminar vindicada, que as provas dos autos apontam para a
presença do fumus boni iuris e periculum in mora, os quais autorizam a concessão do pleito
embrionário. Explico.

A existência do primeiro requisito deriva da presença nos autos de documentação em que se
vislumbra o aparente cumprimento das exigências legais para que o impetrante tenha direito a
manifestar a intenção de interpor recurso contra o resultado da licitação em comento perante a 
autoridade coatora, haja vista ter sido um dos licitantes a participar do pregão eletrônico.

Ademais, o fumus boni iuris evidencia-se também pela aparente ilegalidade dos procedimentos
perpetrados pela Comissão de Licitação, ao ter habilitado o licitante vencedor, bem como ter
iniciado o prazo para manifestação de recurso somente após  o horário designado no Edital do
Pregão Eletrônico nº 009/2021 – CPL/PMSJB, o qual deveria ter sido dentro do horário de
expediente da Prefeitura deste município, conforme consta no item 23.7 do edital em comento, in
verbis:

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de
expediente na Prefeitura Municipal de São João Batista/MA;

Ainda, conforme consta no documento de ID 52497791, o pregoeiro ficou silente das 16:10:10
horas até às 18:11:39 horas, ou seja, em momento algum informou aos participantes que iria
suspender a sessão para analisar os documentos do fornecedor CUTRIM & CORREA LTDA, para
só então poder declarar a habilitação deste e abrir o prazo para manifestação de quem teria
interesse em interpor recurso, só o fazendo após às 18:00 horas, o que vai de encontro, em análise
perfunctória, ao item do edital acima transcrito, o qual estabelece que "só se iniciam e vencem os
prazos em dias e horários de expediente na Prefeitura Municipal de São João Batista/MA."

Ademais, deve-se observar nos procedimentos licitatórios os princípios da publicidade e da
vinculação ao edital, o que, aparentemente, não fora feito pelo impetrado, haja vista que não
informou aos licitantes que iria dá continuidade ao certame fora do horário de expediente
(princípio da publicidade), bem como habilitou o licitante vencedor fora dos preceitos definidos no
item 23.7 do edital (vinculação ao edital de licitação).

Ainda, o pregoeiro que presidia o ato somente informou a suspensão da sessão às 18:17:47 horas,
consoante a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (ID 52497791), ou seja, já fora do horário
determinado no item acima transcrito.

Quanto ao segundo requisito – o periculum in mora – este decorre da necessidade do urgente
sobrestamento do feito até que as supostas irregularidades e abusividade no certame sejam
apuradas e devidamente esclarecidas, haja vista que o pregoeiro dará continuidade ao certame na
data de hoje 14/09/2021, às 14:30 horas.
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Ante o exposto, DEFIRO O PLEITO LIMINAR para fins de determinar à autoridade
impetrada que suspensa a continuidade do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 –
CPL/PMSJB, com a consequente adjudicação ou a contratação do licitante habilitado, bem
como determino que proceda com a devolução do direito do impetrante apresentar intenção
de recurso no prazo do edital e posterior razões recursais  da decisão que o inabilitou, nos
termos da Lei 10.024/2019 e, somente após, possa dá sequência a continuação do
procedimento licitatório.

Em consonância com o disposto no art. 537, § 1º, do CPC, fixo multa diária no valor de R$
1.000,00 (um mil reais) em caso de atraso no cumprimento ou descumprimento injustificado
pelo impetrado, até o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), multa esta que deverá
ser recolhida em conta judicial, somente podendo ser liberada mediante alvará judicial, sem
prejuízo da aplicação do disposto nos termos do art. 77, § 2º,  do CPC.

Determino, por oportuno, a notificação pessoal da autoridade coatora para que tome
conhecimento da presente decisão, cumprindo-a e, para que preste as informações, no prazo
legal de 10 dias (art. 7º, inciso I, da Lei 12.016/2009).

Após, dê-se vista ao ilustre representante do Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12
da Lei 12.016/2009), para apresentação de parecer.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Publique-se. Intimem-se impetrante e impetrado.

São João Batista (MA), datado eletronicamente.
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Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – CPL/PMSJB  
PROCESSO Nº: 129/2021 
 
 
ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO, 
 

A empresa NOVA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 86.863.412/0001-70, com sede na Rua 
54, nº 100, CEP: 65062 – 690 - Bairro Bequimão – São Luís – MA, E-mail: 
licitacoes.novaindustria@gmail.com, por seu representante legal infra-assinado, 
tempestivamente, vem, com fulcro no art. 5º, incisos XXXIV e LV, da CF; Item 11.4 do Edital de 
Licitação e na alínea "a", do inciso I, do art. 109, da Lei no 8666 /93, à presença de Vossa 
Senhoria, a fim de interpor 

 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

Em face da decisão que determinou sua desclassificação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
009/2021 – CPL/PMSJB, pelos motivos de fato e de direito abaixo expostos. 
 

Requer o processamento do presente recurso, pedindo reconsideração da decisão 
de desclassificação, mas se assim não entender, seja remetido à autoridade superior, para 
que proceda ao seu julgamento. 

 
Nestes termos, pede deferimento. 

 
São Luís (MA), 28 de setembro de 2021 

 
________________________________ 

SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA 
Diretor 

CPF nº 261826101-15 
RG nº 016416022001-9 SSP/MA 
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RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – CPL/PMSJB  

RECORRENTE: NOVA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP 

 
 

ILUSTRÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA, 

Não obstante, a reconhecida competência do Douto Pregoeiro, a recorrente 

apresenta as razões pelas quais, no caso, considera sua decisão equivocada, merecendo os 

devidos reparos. 

I – PREMILIMINARMENTE 

Cumpre esclarecer que a recorrente só pode manifestar sua intenção de recorrer 

após determinação judicial ao pregoeiro (PROCESSO: 0800630-51.2021.8.10.0125), 

cumprindo o que prevê o art. 4º, inc. XVIII da Lei nº 10.520/2002 e o próprio Edital. 

II - DOS FATOS 

Este ente estadual lançou o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – 

CPL/PMSJB, cujo objeto é “registro de preços para eventual contratação de empresa para 

Prestação de Serviços Gráficos com fornecimento de material para a Secretaria Municipal 

de Administração de São João Batista - MA” e termo de referência contendo dois lotes: Lote 

I – Ampla Concorrência; Lote II – Exclusiva ME e EPP. 
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A licitante participou da fase de lances dos dois lotes, tendo vencido, conforme os 

registros da Ata do Pregão Eletrônico, com o seguinte teor:  

“O fornecedor NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o 
LOTE - 1 pelo valor de R$99.500,00”. 
 

“O fornecedor NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu 
o LOTE - 2 pelo valor de R$22.900,00”. 

Ocorre que na fase de análise das propostas, a recorrente foi surpreendida por 

mensagens de recusa da sua proposta, com o seguinte teor: 

PARA O LOTE I: 
“Fornecedor: NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, com 
lance no valor de R$ 99.500,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo 
motivo abaixo:  
Após análise dos lances ofertados pela licitante, esta se mostra 
inexequível e inadequada ao edital, conforme item 8.3.1. - A licitante 
que ofertar lance maior que 50% (cinquenta por cento), terá sua 
proposta considerada inexequível.!” 

 

PARA O LOTE II: 
“Fornecedor: NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, com 
lance no valor de R$ 22.900,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo 
motivo abaixo: 
Após análise dos lances ofertados pela licitante, esta se mostra 
inexequível e inadequada ao edital, conforme item 8.3.1. - A licitante 
que ofertar lance maior que 50% (cinquenta por cento), terá sua 
proposta considerada inexequível.!” 
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III – DO ÉQUÍVOCO DO PREGOEIRO E DA DEMOSNTRAÇÃO DO DIREITO DA 

LICITANTE 

É declarado para os dois lotes, que a RECUSA DA PROPOSTA da recorrente se deu 

ao argumento de ter descumprido o item 8.3.1, do Edital, segundo o qual “A licitante que 

ofertar lance maior que 50% (cinquenta por cento), terá sua proposta considerada 

inexequível”. 

Pois bem. Tal exigência, não guarda razoabilidade com o tipo de licitação 

convocada, eis por que: 

III.1 - O critério de viabilidade de propostas por limite estabelecido de lance é 

aplicado tão somente para licitações de obras ou serviços de engenharia, conforme inciso II do 

art. 48 da Lei 8666/93; 

III.2 - No caso do presente certame, que trata da Prestação de Serviços Gráficos, a 

Administração verificará a viabilidade dos preços apresentados com base nos preços do 

mercado, ou mediante demonstração de exequibilidade da proposta antes de recusá-la ou 

considera-la inexequível e desclassificá-la. 

III.3 - À luz do disposto no §3º do art. 44 da Lei 8.666/1993 em conciliação com o 

inciso X do art. 40 da mesma lei, no caso de serviços outros, a Administração não fixa limites 

mínimos absolutos de aceitabilidade de preços unitários, apenas faculta aos licitantes a 

oportunidade de justificar situação peculiar que lhes permita ofertar preços 

aparentemente inexequíveis. 
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III.4 - No Acórdão 697/2006, o Plenário do TCU assim se manifestou: 

“10. No que se refere à inexequibilidade, entendo que a compreensão 
deve ser sempre no sentido de que a busca é pela satisfação do 
interesse público em condições que, além de vantajosas para a 
administração, contemplem preços que possam ser suportados pelo 
contratado sem o comprometimento da regular prestação contratada. Não 
é objetivo do Estado espoliar o particular. Por outro lado, cabe ao 
próprio particular a decisão acerca do preço mínimo que ele pode 
suportar”. 

III.5 - No mesmo sentido é o entendimento do STJ no julgamento do Recurso 

Especial nº 965839/SP (Relatora Ministra Denise Arruda), de cujo voto se extrai o seguinte 

trecho: 

“Destarte, a referida presunção de inexequibilidade da proposta não 
possui caráter absoluto, porquanto pode ser elidida pela prova em 
contrário do licitante que ofertou a proposta, por meio da 
demonstração de que possui condições reais de cumprimento do contrato 
a ser celebrado com o ente público. A questão da lucratividade 
empresarial é de interesse e responsabilidade da empresa licitante, 
e não do Estado, de modo que se aquela apresenta proposta em valor 
inferior a 70% do valor orçado pela Administração, certamente 
verificou, previamente, a possibilidade de percepção de lucro ou 
decidiu correr o risco de eventual prejuízo”. 

III.6 - Na linha do decidido pelo STJ, manifesta o doutrinador Renato Geraldo 

Mendes: 

“surgirá um problema quando o licitante que teve o seu preço considerado 
inexequível alegar que ele é exequível. E o problema se tornará sério 
quando, além de afirmar que o preço não é inexequível, ele demonstrar, 
por A+B, que o preço é exequível. Diante deste quadro, não é possível a 
desclassificação da proposta. Ora, se a proposta não pode ser 
desclassificada mesmo diante da indicação de que o preço é inexequível 
em razão do critério legal, para que ele existe então? O critério existe 
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para apontar apenas o indicio de que é possível que o preço possa 
ser inexequível, mas não de que é, de fato, inexequível”. 

III.7 - O Juízo de percepção da “proposta mais vantajosa” não deve se limitar 

unicamente ao aspecto financeiro da oferta, mas sim ao conjunto de fatores que possam 

garantir a execução PLENA, SEGURA E EFICIENTE do objeto licitado.  

III.8 - Tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, trazem, que a licitante que tem seu 

preço questionado pode e tem o direito de demonstrar a exequibilidade. Outro fato que a 

jurisprudência apresenta é que a licitante pode ser detentora de uma situação peculiar que lhe 

permita ofertar preços inferiores ao de outra. No caso, os preços ofertados pela recorrente 

envolvem uma avaliação da sua capacidade patrimonial e dos estoques de matéria prima que 

dispõe. É necessário a percepção de que nos serviços gráficos, muitos componentes de custos 

não permitem a definição do valor exato a ser considerado, pois variam conforme a estratégia 

negocial e a realidade de cada empresa.  

III.9 – “Para os componentes de custos cujos valores não são fixados por 

instrumento legal, cada empresa terá liberdade para defini-los, conforme sua estratégia negocial 

e, a princípio, a Administração não pode arbitrar valores mínimos a serem adotados 

compulsoriamente pelos licitantes, pois tal prática configuraria a definição de preços mínimos, 

o que é vedado pelo art. 40, inc. X, da Lei nº 8.666/93” 1. 

III.10 - É inquestionável que cada empresa possui a sua realidade financeira 

operacional, e o que pode ser inexequível para uma, necessariamente não quer dizer que 

seja para a outra empresa, “o que pode ser caro para certa empresa, pode ser barato para 

outra, sem que isso implique em risco de inadimplemento”. Na mesma linha de raciocínio, 

 
1 Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n. 262, p. 1164, dez. 2015, seção Perguntas e Respostas.  
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a empresa com uma estrutura melhor, terá mais condições de ofertar um preço mais 

baixo que as demais licitantes. Também vale destacar, que a empresa NOVA INDÚSTRIA, 

possui uma estrutura técnica permanente vasta, pois atualmente a empresa tem em 

andamento a execução de diversos contratos no Estado e em entes municipais. 

III.11 - O Ministro Bruno Dantas do TCU, no Acórdão 3092/2014-Plenário, diz que 

“não há norma que fixe ou limite o percentual de lucro das empresas”, de forma que 

“atuar sem margem de lucro ou com margem mínima não encontra vedação legal, 

depende da estratégia comercial da empresa e não conduz, necessariamente, à 

inexecução da proposta”. O Tribunal, seguindo o voto da relatoria, considerou procedente a 

Representação e fixou prazo para a anulação do ato de desclassificação da proposta da 

representante. Acórdão 3092/2014-Plenário, TC 020.363/2014-1, relator Ministro Bruno Dantas, 

12.11.2014. 

III.12 - Dessa forma, há que se afastar qualquer presunção de inexequibilidade dos 

serviços contidos na proposta da Recorrente.  

III.13 - Portanto, diante dos elementos contidos nos autos, e tendo em vista o 

interesse público, representado no procedimento licitatório pela contratação da proposta mais 

vantajosa, no presente caso com expressa economia ao erário, conclui-se pelo equívoco do 

pregoeiro ao recusar a proposta da licitante NOVA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

– EPP. 

Por todo o exposto, em sendo claro que a recusa da proposta recorrente, além de 

ilegal, está em descompasso com a jurisprudência do TCU e, ao fim e ao cabo, acarreta prejuízo 

ao próprio erário, requer seja declarada a reversão da desclassificação, com a respectiva 
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declaração de vitória da recorrente no LOTE 1 e no LOTE 2. Razão de ser provido o presente 

recurso. 

Corroborando, o TCU manifestou-se: 

“1. A conciliação do dispositivo no § 3º do art. 44 da Lei nº 8.666/1993 com 
o inciso X do art. 40 da mesma lei, para serviços outros que não os de 
engenharia, tradados nos §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.666/1993, impõe 
que a Administração não fixe limites mínimos absolutos de aceitabilidade 
de preços unitários, mas que faculte aos licitantes a oportunidade de 
justificar situação peculiar que lhes permita ofertar preços aparentemente 
inexequíveis ou de questionar os valores orçados pela Administração. 2. 
Verificado não houve prejuízo ao interesse público, dado o amplo caráter 
competitivo do certame, não se justifica a anulação da licitação se a autora 
da representação se eximiu de demonstrar a exequibilidade de sua 
proposta.” (Acórdão nº 363/20007, Plenário, rel Min. Benjamin Zymler). 

IV – DOS PEDIDOS 

Postos todos os fundamentos acima, pleiteia-se, respeitosamente, à V. Sra. que 

seja, por fim, julgado procedente este recurso, REFORMANDO-SE A DECISÃO DE RECUSA 

DA PROPOSTA DA LICITANTE NOS LOTES I E II DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 

– CPL/PMSJB, para: 

a) Determinar a anulação de todos os atos do pregoeiro, a partir da fase de análise 

das propostas escritas, com o seu consequente refazimento; 

b) Seja reconsiderada a decisão de recusa da proposta do Lote I e Lote II; 

c) Seja oportunizada, se for o caso, comprovar a exequibilidade sem formalismos 

exacerbados. Pois, a exigência de comprovação da exequibilidade pela apresentação de 

planilhas de composição analíticas, com percentuais específicos, acompanhados de justificativa 
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e notas de entrada e saída, é desarrazoada e demonstra um formalismo exacerbado na análise 

da aceitabilidade da proposta. Ressalte-se que o Tribunal de Contas da União posiciona-se 

veementemente contra o excesso de formalismo, de forma a evitar exigência desproporcionais 

e desnecessárias (cf. os seguintes precedentes; Acórdão nº 7.334/2009 – 2ª Câmara do TCU; 

Acórdão no 342/2017 – 1ª Câmara do TCU). 

Termos, em se pede deferimento. 

São Luís (MA), 28 de setembro de 2021 

________________________________ 
SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA 

Diretor 
CPF nº 261826101-15 

RG nº 016416022001-9 SSP/MA 

SERGIO LUIZ MONTEIRO 
FERREIRA:26182610115
Assinado Digitalmente
2021.09.28 08:41:19-03'00'

SERGIO LUIZ 
MONTEIRO 
FERREIRA:

26182610115
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
BATISTA/MA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 129/2021

Às 14:38:40 horas do dia 10 de Setembro de 2021 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a)
Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO
JOÃO BATISTA - MA.

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os
termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando
do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO
CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 14:30:00 horas do dia 10/09/2021,
foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s)
lote(s) ou item(ns) do aludido pregão, conforme demonstrado abaixo:

Lote 1

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Lote 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo

40280 H R PEREIRA
SOLUCAO
INDUSTRIAL

22748812000152 R$
362.144,80

Classificada --

84790 NOVA INDUSTRIA,
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86863412000170 R$
362.144,80

Classificada --

42462 D. F. A. BESERRA
EIRELI

18296289000101 R$
362.144,80

Classificada --

23225 A VIEIRA SERVICOS 09181312000113 R$
362.144,80

Classificada --

12224 CUTRIM & CORREA
LTDA

63419998000183 R$
249.280,00

Classificada --

6784 ABIMAEL
CAVALCANTI

07743057000120 R$
348.285,57

Classificada --
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Lances

Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
99.500,00

10/09/2021
15:44:22

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
100.000,00

10/09/2021
15:42:46

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
101.000,00

10/09/2021
15:42:09

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
108.400,00

10/09/2021
15:41:12

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
108.450,00

10/09/2021
15:40:56

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
108.500,00

10/09/2021
15:40:37

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
108.600,00

10/09/2021
15:40:17

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
108.650,00

10/09/2021
15:39:48

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
108.800,00

10/09/2021
15:39:14

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
108.920,00

10/09/2021
15:39:05

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
108.950,00

10/09/2021
15:38:31

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
109.006,00

10/09/2021
15:38:00

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
110.900,00

10/09/2021
15:37:22

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
111.000,00

10/09/2021
15:37:12

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
111.900,00

10/09/2021
15:36:34

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
112.000,00

10/09/2021
15:36:16

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
112.100,00

10/09/2021
15:36:04

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
112.200,00

10/09/2021
15:35:47

Fornecedor
Desclassificado
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Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
112.400,00

10/09/2021
15:34:28

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
112.500,00

10/09/2021
15:34:04

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
113.000,00

10/09/2021
15:33:14

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
113.400,00

10/09/2021
15:33:04

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
113.900,00

10/09/2021
15:32:06

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
114.000,00

10/09/2021
15:31:44

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
114.400,00

10/09/2021
15:31:22

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
114.500,00

10/09/2021
15:31:02

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
114.900,00

10/09/2021
15:30:53

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
115.000,00

10/09/2021
15:30:46

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
115.900,00

10/09/2021
15:30:30

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
116.000,00

10/09/2021
15:30:22

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
116.900,00

10/09/2021
15:30:14

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
117.000,00

10/09/2021
15:30:01

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
118.900,00

10/09/2021
15:29:03

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
119.000,00

10/09/2021
15:28:49

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
120.000,00

10/09/2021
15:28:40

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
121.000,00

10/09/2021
15:28:22

Fornecedor
Desclassificado
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Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
122.000,00

10/09/2021
15:27:52

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
122.500,00

10/09/2021
15:27:26

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
123.000,00

10/09/2021
15:27:15

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
123.500,00

10/09/2021
15:27:07

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
123.900,00

10/09/2021
15:26:40

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
124.000,00

10/09/2021
15:26:31

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
124.900,00

10/09/2021
15:26:10

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
125.000,00

10/09/2021
15:26:02

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
125.400,00

10/09/2021
15:25:55

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
125.500,00

10/09/2021
15:25:47

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
125.900,00

10/09/2021
15:25:28

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
126.000,00

10/09/2021
15:25:18

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
126.900,00

10/09/2021
15:24:43

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
127.000,00

10/09/2021
15:24:15

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
127.400,00

10/09/2021
15:24:07

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
127.500,00

10/09/2021
15:23:59

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
127.900,00

10/09/2021
15:23:41

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
128.000,00

10/09/2021
15:23:22

Fornecedor
Desclassificado
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Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
129.000,00

10/09/2021
15:22:34

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
130.000,00

10/09/2021
15:22:28

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
131.000,00

10/09/2021
15:22:19

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
132.000,00

10/09/2021
15:22:11

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
133.400,00

10/09/2021
15:21:15

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
133.500,00

10/09/2021
15:21:04

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
133.900,00

10/09/2021
15:20:46

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
134.000,00

10/09/2021
15:20:33

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
134.400,00

10/09/2021
15:19:56

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
134.500,00

10/09/2021
15:19:07

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
134.900,00

10/09/2021
15:18:45

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
135.000,00

10/09/2021
15:17:45

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
135.900,00

10/09/2021
15:17:37

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
136.000,00

10/09/2021
15:17:02

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
137.000,00

10/09/2021
15:16:40

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
138.000,00

10/09/2021
15:16:15

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
138.400,00

10/09/2021
15:15:25

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
138.500,00

10/09/2021
15:15:13

Fornecedor
Desclassificado
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Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
138.900,00

10/09/2021
15:14:43

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
139.000,00

10/09/2021
15:14:32

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
139.400,00

10/09/2021
15:13:44

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
139.500,00

10/09/2021
15:13:33

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
140.000,00

10/09/2021
15:12:39

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
140.500,00

10/09/2021
15:12:16

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
141.000,00

10/09/2021
15:12:02

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
142.000,00

10/09/2021
15:11:39

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
144.000,00

10/09/2021
15:11:13

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
145.000,00

10/09/2021
15:11:01

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
145.900,00

10/09/2021
15:10:46

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
146.000,00

10/09/2021
15:10:39

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
147.000,00

10/09/2021
15:09:32

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
148.000,00

10/09/2021
15:09:24

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
149.000,00

10/09/2021
15:08:53

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
150.000,00

10/09/2021
15:08:43

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
153.000,00

10/09/2021
15:08:34

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
154.000,00

10/09/2021
15:08:26

Fornecedor
Desclassificado
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Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
155.000,00

10/09/2021
15:07:56

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
155.500,00

10/09/2021
15:07:48

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
156.000,00

10/09/2021
15:07:34

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
158.875,00

10/09/2021
15:07:19

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
158.900,00

10/09/2021
15:06:36

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
159.000,00

10/09/2021
15:06:26

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
160.000,00

10/09/2021
15:06:08

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
160.975,00

10/09/2021
15:05:55

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
161.000,00

10/09/2021
15:05:43

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
161.900,00

10/09/2021
15:05:34

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
162.600,00

10/09/2021
15:05:19

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
162.675,00

10/09/2021
15:04:58

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
162.700,00

10/09/2021
15:04:44

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
162.875,00

10/09/2021
15:04:30

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
162.900,00

10/09/2021
15:04:23

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
163.000,00

10/09/2021
15:04:11

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
163.400,00

10/09/2021
15:03:13

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
163.500,00

10/09/2021
15:03:04

Fornecedor
Desclassificado
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Fornecedor CNPJ
Valor
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ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
164.875,00

10/09/2021
15:02:55

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
164.900,00

10/09/2021
15:02:36

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
165.000,00

10/09/2021
15:02:27

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
166.800,00

10/09/2021
15:01:53

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
167.000,00

10/09/2021
15:01:45

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
168.400,00

10/09/2021
15:01:35

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
168.475,00

10/09/2021
15:01:24

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
168.500,00

10/09/2021
14:59:42

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
168.975,00

10/09/2021
14:59:31

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
169.000,00

10/09/2021
14:59:09

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
170.000,00

10/09/2021
14:58:57

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
174.000,00

10/09/2021
14:58:49

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
175.000,00

10/09/2021
14:58:40

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
176.000,00

10/09/2021
14:57:45

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
176.975,00

10/09/2021
14:57:41

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
177.000,00

10/09/2021
14:57:33

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
178.000,00

10/09/2021
14:57:11

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
178.975,00

10/09/2021
14:57:02

Fornecedor
Desclassificado
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Fornecedor CNPJ
Valor
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H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
179.000,00

10/09/2021
14:56:54

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
180.000,00

10/09/2021
14:56:46

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
181.072,40

10/09/2021
14:57:30

Intermediario

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
181.434,50

10/09/2021
14:57:10

Intermediario

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
182.975,00

10/09/2021
14:56:47

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
183.000,00

10/09/2021
14:56:39

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
184.000,00

10/09/2021
14:56:32

Manual

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
185.000,00

10/09/2021
14:56:25

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
186.000,00

10/09/2021
14:56:17

Manual

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
187.000,00

10/09/2021
14:56:11

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
187.975,00

10/09/2021
14:56:04

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
188.000,00

10/09/2021
14:55:56

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
188.975,00

10/09/2021
14:55:57

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
189.000,00

10/09/2021
14:55:46

Manual

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
189.475,00

10/09/2021
14:55:42

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
189.500,00

10/09/2021
14:55:32

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
190.000,00

10/09/2021
14:55:27

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
192.000,00

10/09/2021
14:55:18

Fornecedor
Desclassificado
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CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
193.000,00

10/09/2021
14:55:11

Manual

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
194.775,00

10/09/2021
14:55:05

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
194.800,00

10/09/2021
14:54:56

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
195.000,00

10/09/2021
14:54:37

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
199.000,00

10/09/2021
14:54:41

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
199.975,00

10/09/2021
14:54:31

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
200.000,00

10/09/2021
14:54:17

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
205.000,00

10/09/2021
14:54:07

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
210.000,00

10/09/2021
14:53:58

Manual

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
211.845,00

10/09/2021
14:53:49

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
211.900,00

10/09/2021
14:53:33

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
220.000,00

10/09/2021
14:53:23

Manual

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
223.800,00

10/09/2021
14:53:28

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
224.000,00

10/09/2021
14:53:13

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
224.500,00

10/09/2021
14:53:06

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
224.975,00

10/09/2021
14:53:05

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
225.000,00

10/09/2021
14:52:56

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
226.900,00

10/09/2021
14:52:57

Fornecedor
Desclassificado
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Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
227.000,00

10/09/2021
14:52:48

Manual

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
228.500,00

10/09/2021
14:52:41

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
228.975,00

10/09/2021
14:52:32

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
229.000,00

10/09/2021
14:52:13

Manual

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
230.000,00

10/09/2021
14:52:02

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
234.000,00

10/09/2021
14:51:53

Manual

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
235.000,00

10/09/2021
14:51:43

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
236.000,00

10/09/2021
14:51:18

Manual

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
237.000,00

10/09/2021
14:51:41

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
238.975,00

10/09/2021
14:50:54

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
239.000,00

10/09/2021
14:50:34

Manual

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
240.000,00

10/09/2021
14:50:16

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
242.000,00

10/09/2021
14:49:59

Manual

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
243.000,00

10/09/2021
14:49:35

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
243.500,00

10/09/2021
14:50:06

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
244.000,00

10/09/2021
14:49:22

Manual

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
245.000,00

10/09/2021
14:45:52

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
249.280,00

10/09/2021
11:25:25

Classificado
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Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
250.000,00

10/09/2021
14:45:02

Fornecedor
Desclassificado

D. F. A. BESERRA EIRELI 18.296.289/0001-
01

R$
299.000,00

10/09/2021
14:45:53

Intermediario

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
348.285,57

10/09/2021
13:47:25

Fornecedor
Desclassificado

A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-
13

R$
355.500,00

10/09/2021
14:45:21

Intermediario

A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-
13

R$
362.144,80

10/09/2021
11:18:05

Classificado

D. F. A. BESERRA EIRELI 18.296.289/0001-
01

R$
362.144,80

10/09/2021
10:13:05

Classificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
362.144,80

09/09/2021
15:21:32

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
362.144,80

08/09/2021
16:34:18

Fornecedor
Desclassificado

Classificação Final

Classificação Final do Lote 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-83 R$ 181.072,40

2º D. F. A. BESERRA EIRELI 18.296.289/0001-01 R$ 299.000,00

3º A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-13 R$ 355.500,00

Mensagens

Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 10/09/2021
14:44:19

O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 10/09/2021
14:44:40

O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos.
Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!

Sistema 10/09/2021
14:54:41

A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automáticamente e será
de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
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Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 10/09/2021
15:46:22

A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.

Sistema 10/09/2021
15:48:10

O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.

Sistema 10/09/2021
15:58:13

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 10/09/2021
15:58:33

O fornecedor NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o
LOTE - 1 pelo valor de R$99.500,00.

Sistema 10/09/2021
16:03:18

Fornecedor: NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, com lance
no valor de R$ 99.500,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo:
Após analise dos lances ofertados pela licitante, esta se mostra
inexequível e inadequada ao edital, conforme item 8.3.1. - A licitante que
ofertar lance maior que 50% (cinquenta por cento), terá sua proposta
considerada inexequível.!

Sistema 10/09/2021
16:03:18

O fornecedor H R PEREIRA SOLUCAO INDUSTRIAL venceu o LOTE - 1 pelo
valor de R$101.000,00.

Sistema 10/09/2021
16:06:16

Fornecedor: H R PEREIRA SOLUCAO INDUSTRIAL, com lance no valor de R$
101.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Os lances
ofertados pela licitante, se mostra inexequível e inadequada ao edital,
conforme item 8.3.1. - A licitante que ofertar lance maior que 50%
(cinquenta por cento), terá sua proposta considerada inexequível.!

Sistema 10/09/2021
16:06:16

O fornecedor ABIMAEL CAVALCANTI venceu o LOTE - 1 pelo valor de
R$158.875,00.

Sistema 10/09/2021
16:10:10

O fornecedor CUTRIM & CORREA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de
R$181.072,40.

Sistema 10/09/2021
16:10:10

Fornecedor: ABIMAEL CAVALCANTI, com lance no valor de R$ 158.875,00,
sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Os valores de lances
realizados pela licitante, se mostra inexequível e inadequada ao edital,
conforme item 8.3.1. - A licitante que ofertar lance maior que 50%
(cinquenta por cento), terá sua proposta considerada inexequível.!

Sistema 10/09/2021
18:11:39

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por
bem, HABILITAR o fornecedor CUTRIM & CORREA LTDA -63.419.998/0001-
83 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no
instrumento convocatório.

Sistema 10/09/2021
18:13:24

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de
recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 10/09/2021
18:23:26

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalício.

Sistema 10/09/2021
18:25:02

A disputa do LOTE 1 está encerrada.
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Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 14/09/2021
15:53:50

O LOTE 1 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: SIM

Sistema 16/09/2021
09:04:19

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de
recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 16/09/2021
09:12:31

O fornecedor NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA manifestou
intenção de recurso pelo seguinte motivo: Manifestamos nossa intenção de
recurso, cujas razões exporemos no recurso propriamente dito.

Sistema 27/09/2021
14:42:16

A manifestação de Intenção de Recurso de NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA foi recebida e foi aberto o prazo para que o fornecedor envie
as razões até 01/10/2021 14:42:00hs e os outros interessados envie as contra
razões até 05/10/2021 14:42:00hs.

Sistema 28/09/2021
08:43:06

O fornecedor NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA acabou
ENVIAR o arquivo recurso_administrativo_pe_09_2021_1632829386.pdf
referente ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de
envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Sistema 05/10/2021
15:01:34

O recurso do NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA foi
indeferido pelo seguinte motivo: Em seguida a análise das razões interpostas
pela licitante NOVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, alegou em
preliminar, que só lhe foi oportunizado o direito de recorrer, após impetrar
Mandado de Segurança em desfavor do Pregoeiro; alega que a licitação
convocada não guarda razoabilidade por considerar a proposta acima de 50%
inexequível; alega que as propostas ofertadas podem ser elididas por prova em
contrário. Por fim, devo discorrer sobre os fatos, primeiramente, a licitante teve
o prazo de 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
para impugnar o edital, caso discordasse do limite de inexequibilidade e
solicitação de provas de exequibilidade previsto no mesmo, conforme dispõe o
art. 24, da Lei 10.024/19. Desta feita, não o fez em tempo hábil. Segundo, foi
oportunizado momento para apresentação de recurso ao licitante, NOVA
INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, em data de 10/09/21, na qual
não se manifestou quanto a intenção recursal, onde os licitantes encontravam-
se online no sistema. Contudo, todos os atos de operação do sistema eletrônico
são de interesse dos licitantes, devendo os mesmos se responsabilizarem pelo
ônus decorrente d perdas, diante da inobservância de mensagens emitidas pelo
sistema, vide art. 19, IV, da Lei 10.024/19. Sobremaneira, o pregoeiro,
novamente, abriu prazo para recurso, no dia 16/09/21, tendo a empresa
manifestado intenção de recurso sem nenhuma motivação sequer,
descrevendo: “O fornecedor NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
LTDA manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: Manifestamos
nossa intenção de recurso, cujas razões exporemos no recurso propriamente
dito”. Contrariando totalmente as Leis de Licitação e jurisprudências pertinentes,
conforme dispõe o artigo 26, do Decreto 5.450/05, que regulamenta o pregão
na sua forma eletrônica, estabelece que “declarado o vencedor, qualquer
licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em
campo próprio do sistema”. Segundo julgados do TCU: "Os licitantes devem
declinar, já na própria sessão, os motivos dos respectivos recursos. Dessa
sorte, aos licitantes é vedado manifestar a intenção de recorrer somente para
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Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

garantir-lhes a disponibilidade de prazo, porquanto lhes é obrigatório apresentar
os motivos dos futuros recursos. E, por dedução lógica, os licitantes não
podem, posteriormente, apresentar recursos com motivos estranhos aos
declarados na sessão. Se o fizerem, os recursos não devem ser conhecidos.
Obviamente, o licitante não precisa tecer detalhes de seu recurso, o que será
feito, posteriormente, mediante a apresentação das razões por escrito.
Contudo, terá que, na mais tênue hipótese, delinear seus fundamentos" (Joel
Niebuhr, Pregão Presencial e Eletrônico, Ed. Fórum, 6ª Ed., p. 219). “Em sede
de pregão eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de
recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais
(sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação),
constituindo afronta à jurisprudência do TCU a denegação fundada em exame
prévio de questão relacionada ao mérito do recurso” (Ac. 694/2014-Plenário, rel.
Min. Valmir Campelo). A motivação, trata da exposição objetiva do conteúdo da
irresignação do licitante em relação a um determinado ato decisório do
Pregoeiro. Note-se que a manifestação deve ser objetiva e sucinta, mas
suficiente para que se entenda qual o ato decisório é objeto da intenção de
recurso e qual o ponto passível de revisão na ótica do recorrente. Ainda que
sucinta, a motivação deve revestir-se de conteúdo jurídico (Acórdão TCU nº
1.148/2014-Plenário), de modo que, o simples descontentamento do licitante
não justifica o cabimento do recurso. Terceiro, a recorrente em suas razões
recursais, teve momento propicio para apresentar documentos comprobatórios
de exequibilidade de suas propostas, e não o fez, não anexando quaisquer
notas de entrada/ saída e composição de custos dos itens dos lotes ganhos.
Vale frisar que, a Administração nunca se mostrou contraria a aceitação da
proposta mais vantajosa disposta pela fornecedora, pois, somente, tomou
medidas cautelares quanto aos lances desproporcionais oferecidos pelas
empresas, que por muitas vezes ofertam valores aquém do que conseguem
dispor, onde no ato da contratação não conseguem cumprir com suas
obrigações contratuais, apenas, com o intuito de protelar e causar morosidade
na aquisição dos objetos da licitação, causando sérios prejuízos a
Administração Pública. No entanto, fica evidente que a empresa teve como
único cunho protelar o ato licitatório, não apresentando os motivos intencionais
do recurso, em segunda oportunidade que teve, como também, não colacionou
provas que atestassem a exequibilidade dos itens. Portanto, estando o
processo licitatório em conformidade com os ditames da Lei, tenho por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso impetrado pela recorrente..

Sistema 05/10/2021
15:03:41

A disputa do LOTE 1 está encerrada.

Recursos

Recursos do Lote 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

NOVA
INDUSTRIA,

86863412000170 16/09/2021
09:12:31

Manifestamos
nossa

Em seguida a análise das
razões interpostas pela

Indeferido
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Recursos do Lote 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

COMERCIO
E
SERVICOS
LTDA

intenção de
recurso, cujas
razões
exporemos
no recurso
propriamente
dito.

licitante NOVA INDUSTRIA
COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA, alegou em preliminar,
que só lhe foi oportunizado o
direito de recorrer, após
impetrar Mandado de
Segurança em desfavor do
Pregoeiro; alega que a
licitação convocada não
guarda razoabilidade por
considerar a proposta acima
de 50% inexequível; alega
que as propostas ofertadas
podem ser elididas por prova
em contrário. Por fim, devo
discorrer sobre os fatos,
primeiramente, a licitante
teve o prazo de 3 dias úteis
anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública,
para impugnar o edital, caso
discordasse do limite de
inexequibilidade e
solicitação de provas de
exequibilidade previsto no
mesmo, conforme dispõe o
art. 24, da Lei 10.024/19.
Desta feita, não o fez em
tempo hábil. Segundo, foi
oportunizado momento para
apresentação de recurso ao
licitante, NOVA INDUSTRIA
COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA, em data de 10/09/21,
na qual não se manifestou
quanto a intenção recursal,
onde os licitantes
encontravam-se online no
sistema. Contudo, todos os
atos de operação do sistema
eletrônico são de interesse
dos licitantes, devendo os
mesmos se
responsabilizarem pelo ônus
decorrente d perdas, diante
da inobservância de
mensagens emitidas pelo
sistema, vide art. 19, IV, da
Lei 10.024/19.
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Recursos do Lote 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

Sobremaneira, o pregoeiro,
novamente, abriu prazo para
recurso, no dia 16/09/21,
tendo a empresa
manifestado intenção de
recurso sem nenhuma
motivação sequer,
descrevendo: “O fornecedor
NOVA INDUSTRIA,
COMERCIO E SERVICOS
LTDA manifestou intenção
de recurso pelo seguinte
motivo: Manifestamos nossa
intenção de recurso, cujas
razões exporemos no
recurso propriamente dito”.
Contrariando totalmente as
Leis de Licitação e
jurisprudências pertinentes,
conforme dispõe o artigo 26,
do Decreto 5.450/05, que
regulamenta o pregão na
sua forma eletrônica,
estabelece que “declarado o
vencedor, qualquer licitante
poderá, durante a sessão
pública, de forma imediata e
motivada, em campo próprio
do sistema”. Segundo
julgados do TCU: "Os
licitantes devem declinar, já
na própria sessão, os
motivos dos respectivos
recursos. Dessa sorte, aos
licitantes é vedado
manifestar a intenção de
recorrer somente para
garantir-lhes a
disponibilidade de prazo,
porquanto lhes é obrigatório
apresentar os motivos dos
futuros recursos. E, por
dedução lógica, os licitantes
não podem, posteriormente,
apresentar recursos com
motivos estranhos aos
declarados na sessão. Se o
fizerem, os recursos não
devem ser conhecidos.
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Recursos do Lote 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

Obviamente, o licitante não
precisa tecer detalhes de
seu recurso, o que será
feito, posteriormente,
mediante a apresentação
das razões por escrito.
Contudo, terá que, na mais
tênue hipótese, delinear
seus fundamentos" (Joel
Niebuhr, Pregão Presencial
e Eletrônico, Ed. Fórum, 6ª
Ed., p. 219). “Em sede de
pregão eletrônico ou
presencial, o juízo de
admissibilidade das
intenções de recurso deve
avaliar tão somente a
presença dos pressupostos
recursais (sucumbência,
tempestividade, legitimidade,
interesse e motivação),
constituindo afronta à
jurisprudência do TCU a
denegação fundada em
exame prévio de questão
relacionada ao mérito do
recurso” (Ac. 694/2014-
Plenário, rel. Min. Valmir
Campelo). A motivação, trata
da exposição objetiva do
conteúdo da irresignação do
licitante em relação a um
determinado ato decisório do
Pregoeiro. Note-se que a
manifestação deve ser
objetiva e sucinta, mas
suficiente para que se
entenda qual o ato decisório
é objeto da intenção de
recurso e qual o ponto
passível de revisão na ótica
do recorrente. Ainda que
sucinta, a motivação deve
revestir-se de conteúdo
jurídico (Acórdão TCU nº
1.148/2014-Plenário), de
modo que, o simples
descontentamento do
licitante não justifica o
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Recursos do Lote 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

cabimento do recurso.
Terceiro, a recorrente em
suas razões recursais, teve
momento propicio para
apresentar documentos
comprobatórios de
exequibilidade de suas
propostas, e não o fez, não
anexando quaisquer notas
de entrada/ saída e
composição de custos dos
itens dos lotes ganhos. Vale
frisar que, a Administração
nunca se mostrou contraria
a aceitação da proposta
mais vantajosa disposta pela
fornecedora, pois, somente,
tomou medidas cautelares
quanto aos lances
desproporcionais oferecidos
pelas empresas, que por
muitas vezes ofertam
valores aquém do que
conseguem dispor, onde no
ato da contratação não
conseguem cumprir com
suas obrigações contratuais,
apenas, com o intuito de
protelar e causar
morosidade na aquisição
dos objetos da licitação,
causando sérios prejuízos a
Administração Pública. No
entanto, fica evidente que a
empresa teve como único
cunho protelar o ato
licitatório, não apresentando
os motivos intencionais do
recurso, em segunda
oportunidade que teve,
como também, não
colacionou provas que
atestassem a exequibilidade
dos itens. Portanto, estando
o processo licitatório em
conformidade com os
ditames da Lei, tenho por
NEGAR PROVIMENTO ao
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Recursos do Lote 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

recurso impetrado pela
recorrente.

Lote 2

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Lote 2

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo

80514 H R PEREIRA
SOLUCAO
INDUSTRIAL

22748812000152 R$
79.495,20

Classificada --

43300 NOVA INDUSTRIA,
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86863412000170 R$
79.495,20

Classificada --

85399 D. F. A. BESERRA
EIRELI

18296289000101 R$
79.495,20

Classificada --

3661 A VIEIRA SERVICOS 09181312000113 R$
79.495,20

Classificada --

40295 CUTRIM & CORREA
LTDA

63419998000183 R$
54.720,00

Classificada --

66075 ABIMAEL
CAVALCANTI

07743057000120 R$
76.452,93

Classificada --

Lances

Lances do Lote 2

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
22.900,00

10/09/2021
15:13:03

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
23.000,00

10/09/2021
15:11:27

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
24.000,00

10/09/2021
15:11:07

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
24.400,00

10/09/2021
15:10:57

Fornecedor
Desclassificado
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Lances do Lote 2

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
24.500,00

10/09/2021
15:10:46

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
24.900,00

10/09/2021
15:09:38

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
25.000,00

10/09/2021
15:09:29

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
25.400,00

10/09/2021
15:08:40

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
25.500,00

10/09/2021
15:08:31

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
25.900,00

10/09/2021
15:08:02

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
26.000,00

10/09/2021
15:07:38

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
26.200,00

10/09/2021
15:06:43

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
26.300,00

10/09/2021
15:06:32

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
26.400,00

10/09/2021
15:06:24

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
26.500,00

10/09/2021
15:06:17

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
27.000,00

10/09/2021
15:05:51

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
27.100,00

10/09/2021
15:05:41

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
27.400,00

10/09/2021
15:05:26

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
27.500,00

10/09/2021
15:05:13

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
27.900,00

10/09/2021
15:04:34

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
28.000,00

10/09/2021
15:04:16

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
28.400,00

10/09/2021
15:03:21

Fornecedor
Desclassificado
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Lances do Lote 2

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
28.500,00

10/09/2021
15:03:12

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
28.900,00

10/09/2021
15:02:42

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
29.000,00

10/09/2021
15:02:34

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
29.400,00

10/09/2021
15:02:02

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
29.500,00

10/09/2021
15:01:52

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
29.900,00

10/09/2021
15:00:35

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
30.000,00

10/09/2021
15:00:12

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
30.400,00

10/09/2021
15:00:03

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
30.500,00

10/09/2021
14:59:46

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
30.900,00

10/09/2021
14:58:56

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
31.000,00

10/09/2021
14:58:48

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
31.400,00

10/09/2021
14:57:55

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
31.500,00

10/09/2021
14:57:48

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
31.800,00

10/09/2021
14:57:30

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
32.000,00

10/09/2021
14:57:18

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
32.500,00

10/09/2021
14:56:48

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
33.000,00

10/09/2021
14:56:41

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
33.400,00

10/09/2021
14:55:38

Fornecedor
Desclassificado
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Lances do Lote 2

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
33.500,00

10/09/2021
14:55:32

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
33.800,00

10/09/2021
14:55:06

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
34.000,00

10/09/2021
14:54:50

Fornecedor
Desclassificado

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
34.975,00

10/09/2021
15:14:26

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
35.000,00

10/09/2021
14:54:24

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
36.000,00

10/09/2021
14:54:11

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
36.800,00

10/09/2021
14:53:44

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
37.000,00

10/09/2021
14:53:22

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
37.400,00

10/09/2021
14:53:16

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
37.500,00

10/09/2021
14:53:07

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
37.900,00

10/09/2021
14:52:48

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
38.000,00

10/09/2021
14:52:09

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
39.500,00

10/09/2021
14:52:01

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
39.747,60

10/09/2021
14:57:39

Intermediario

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
39.827,00

10/09/2021
14:53:02

Intermediario

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
39.950,00

10/09/2021
14:51:47

Manual

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
40.000,00

10/09/2021
14:51:32

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
41.000,00

10/09/2021
14:50:40

Manual
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Lances do Lote 2

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
42.000,00

10/09/2021
14:50:21

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
46.000,00

10/09/2021
14:50:05

Manual

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
46.100,00

10/09/2021
14:50:15

Fornecedor
Desclassificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
47.000,00

10/09/2021
14:49:43

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
49.000,00

10/09/2021
14:49:30

Manual

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
50.000,00

10/09/2021
14:46:12

Fornecedor
Desclassificado

CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-
83

R$
54.720,00

10/09/2021
11:25:25

Classificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
55.000,00

10/09/2021
14:45:12

Fornecedor
Desclassificado

D. F. A. BESERRA EIRELI 18.296.289/0001-
01

R$
70.000,00

10/09/2021
14:46:16

Intermediario

A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-
13

R$
75.000,00

10/09/2021
14:45:32

Intermediario

ABIMAEL CAVALCANTI 07.743.057/0001-
20

R$
76.452,93

10/09/2021
13:47:25

Fornecedor
Desclassificado

A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-
13

R$
79.495,20

10/09/2021
11:18:05

Classificado

D. F. A. BESERRA EIRELI 18.296.289/0001-
01

R$
79.495,20

10/09/2021
10:13:05

Classificado

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86.863.412/0001-
70

R$
79.495,20

09/09/2021
15:21:32

Fornecedor
Desclassificado

H R PEREIRA SOLUCAO
INDUSTRIAL

22.748.812/0001-
52

R$
79.495,20

08/09/2021
16:34:18

Fornecedor
Desclassificado

Classificação Final

Classificação Final do Lote 2

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º CUTRIM & CORREA LTDA 63.419.998/0001-83 R$ 39.747,60

2º D. F. A. BESERRA EIRELI 18.296.289/0001-01 R$ 70.000,00
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Classificação Final do Lote 2

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

3º A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-13 R$ 75.000,00

Mensagens

Mensagens do Lote 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 10/09/2021
14:44:19

O LOTE 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 10/09/2021
14:44:40

O LOTE 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos.
Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 2 será encerrado automaticamente!

Sistema 10/09/2021
14:54:41

A etapa de envio de lances do LOTE 2 foi prorrogada automáticamente e será
de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

Sistema 10/09/2021
15:13:17

O 80514 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 23.000,00. Pelo
motivo abaixo: digitei errado.

Sistema 10/09/2021
15:16:28

A prorrogação automática do LOTE 2 está encerrada.

Sistema 10/09/2021
15:48:10

O LOTE 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.

Sistema 10/09/2021
15:58:13

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 10/09/2021
15:58:33

O fornecedor NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o
LOTE - 2 pelo valor de R$22.900,00.

Sistema 10/09/2021
16:03:18

O fornecedor H R PEREIRA SOLUCAO INDUSTRIAL venceu o LOTE - 2 pelo
valor de R$23.000,00.

Sistema 10/09/2021
16:03:18

Fornecedor: NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, com lance
no valor de R$ 22.900,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo:
Após analise dos lances ofertados pela licitante, esta se mostra
inexequível e inadequada ao edital, conforme item 8.3.1. - A licitante que
ofertar lance maior que 50% (cinquenta por cento), terá sua proposta
considerada inexequível.!

Sistema 10/09/2021
16:06:16

Fornecedor: H R PEREIRA SOLUCAO INDUSTRIAL, com lance no valor de R$
23.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Os lances
ofertados pela licitante, se mostra inexequível e inadequada ao edital,
conforme item 8.3.1. - A licitante que ofertar lance maior que 50%
(cinquenta por cento), terá sua proposta considerada inexequível.!

Sistema 10/09/2021
16:06:16

O fornecedor ABIMAEL CAVALCANTI venceu o LOTE - 2 pelo valor de
R$34.975,00.

Sistema 10/09/2021
16:10:10

O fornecedor CUTRIM & CORREA LTDA venceu o LOTE - 2 pelo valor de
R$39.747,60.
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Mensagens do Lote 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 10/09/2021
16:10:10

Fornecedor: ABIMAEL CAVALCANTI, com lance no valor de R$ 34.975,00, sua
proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Os valores de lances
realizados pela licitante, se mostra inexequível e inadequada ao edital,
conforme item 8.3.1. - A licitante que ofertar lance maior que 50%
(cinquenta por cento), terá sua proposta considerada inexequível.!

Sistema 10/09/2021
18:11:39

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por
bem, HABILITAR o fornecedor CUTRIM & CORREA LTDA -63.419.998/0001-
83 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no
instrumento convocatório.

Sistema 10/09/2021
18:13:24

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de
recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 10/09/2021
18:23:26

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalício.

Sistema 10/09/2021
18:25:02

A disputa do LOTE 2 está encerrada.

Sistema 14/09/2021
15:53:50

O LOTE 2 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: SIM

Sistema 16/09/2021
09:04:19

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de
recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 16/09/2021
09:12:31

O fornecedor NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA manifestou
intenção de recurso pelo seguinte motivo: Manifestamos nossa intenção de
recurso, cujas razões exporemos no recurso propriamente dito.

Sistema 27/09/2021
14:42:16

A manifestação de Intenção de Recurso de NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA foi recebida e foi aberto o prazo para que o fornecedor envie
as razões até 01/10/2021 14:42:00hs e os outros interessados envie as contra
razões até 05/10/2021 14:42:00hs.

Sistema 01/10/2021
14:42:01

Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a
aludida intenção de recurso do fornecedor NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA - 86.863.412/0001-70, tendo em vista, a ausência de
pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das
razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.

Sistema 05/10/2021
15:03:41

A disputa do LOTE 2 está encerrada.

Recursos

Recursos do Lote 2

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo
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Recursos do Lote 2

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

NOVA INDUSTRIA,
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

86863412000170 16/09/2021
09:12:31

Manifestamos nossa
intenção de recurso, cujas
razões exporemos no
recurso propriamente dito.

Indeferido

Mensagem Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 10/09/2021
14:38:40

Boa tarde, senhores licitantes, iremos dar inicio ao certame. Desculpem a demora.

Pregoeiro 10/09/2021
14:45:21

Senhores, daremos inicio a fase de lances.

Pregoeiro 10/09/2021
15:48:49

senhores, está aberto prazo para negociação dos lotes.

Pregoeiro 10/09/2021
16:13:16

O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do
módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/09/2021
16:13:00hs até o dia 10/09/2021 18:13:00hs para o(s) fornecedor(es): 

CUTRIM & CORREA LTDA.

Pregoeiro 10/09/2021
16:15:04

Senhor licitante, aberto prazo para envio de notas de entrada/ saída e composição
de custos, conforme disposto item 8.3.1, deste edital.

Pregoeiro 10/09/2021
16:17:18

com objetivo de comprovar a exequibilidade dos lances ofertados.

Sistema 10/09/2021
18:02:45

O fornecedor CUTRIM & CORREA LTDA acabou de ENVIAR
planilha_1631307765.pdf no habilitanet.

Sistema 10/09/2021
18:02:46

O fornecedor CUTRIM & CORREA LTDA acabou de ENVIAR
nota_fiscal_1631307765.pdf no habilitanet.

Sistema 10/09/2021
18:04:05

O fornecedor CUTRIM & CORREA LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Sistema 10/09/2021
18:13:01

O prazo para o fornecedor CUTRIM & CORREA LTDA enviar os documentos
complementares está encerrado.

Pregoeiro 10/09/2021
18:13:52

senhores, está aberto prazo para intenção de recurso.

Pregoeiro 10/09/2021
18:17:47

Após o termino deste prazo irei suspender a sessão e retornaremos no dia 14/09,
terça-feira, às 14:30. Boa noite e um ótimo fim de semana. Boa sorte a todos.

Pregoeiro 14/09/2021
14:35:09

Boa tarde, senhores licitantes, reberto a sessão.
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Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 14/09/2021
14:39:49

Porém, em decorrência dos senhores não terem se manifestado ao prazo recurso
disponibilizado, referente aos lotes vencidos, tive por bem adjudicá-los, ficando
claro no chat que lhes foram oportunizado momento oportuno para manifestar
intenção de recurso.

Pregoeiro 14/09/2021
14:43:07

Sem mais para o momento. Tenham todos uma boa tarde.

Sistema 14/09/2021
16:10:01

REABERTURA DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO  

Sr(s). Fornecedor(es),  
Senhores licitantes, lhes serão oportunizados novo prazo para manifestar intenção
recursal deste certame, no qual ficará fixado a data de 16/09/21, quinta-feira, ás
9:00 horas.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 14/09/2021
16:13:42

REABERTURA DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO  

Sr(s). Fornecedor(es),  
Senhores licitantes, lhes serão oportunizados novo prazo para manifestar intenção
recursal deste certame, no qual ficará fixado a data de 16/09/21, quinta-feira, ás
9:00 horas.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 16/09/2021
09:03:35

Bom dia, senhores licitantes, está reaberta a sessão. Desculpem a demora.

Pregoeiro 16/09/2021
09:04:05

iremos abrir prazo para manisfestação de recurso.
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Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 16/09/2021
10:21:39

Oportunizado momento para apresentação de recurso ao licitante, NOVA
INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, este intencionou o ato recursal,
porém não manifestou os motivos de fê-lo, sem nenhuma alegação ou exposição
de algum fato relevante, conforme dispõe o artigo 26, do Decreto 5.450/05, que
regulamenta o pregão na sua forma eletrônica, estabelece que “declarado o
vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses”. Podemos corroborar ainda mais a
assertiva de rejeitar a intenção de recurso desmotivada feita pelo licitante, segundo
julgado do STJ, vide: MANDADO DE SEGRANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO.
PREJUDICIALIDADE. AFASTADA. AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE,
INTENÇÃO DE RECORRER. MANIFESTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. II-
Basta que haja a manifestação da intenção no momento oportuno e que o licitante
indique um ou mais motivos pelos quis estará recorrendo. Feito isto, a análise do
mperito do recurso administrativo será objeto de apreciação apenas depois de
ultrapassado o prazo de contrarrazões dos outros licitantes.(DECISÃO
MONOCRATICA – STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.679.419 – MA (2017/0143849-
9), RELATOR: MINISTRO SERGIO KUKINA) Desta forma, a manifestação recursal
da empresa foi realizada sem a devida motivação.

Pregoeiro 16/09/2021
10:31:07

Senhores licitantes, iremos suspender a sessão e a reabertura do certame será
realizada com aviso de antecedência de 24 horas. Tenham um bom dia.

Pregoeiro 16/09/2021
10:32:01

Vale lembrar que o juízo de admissibilidade ainda não foi julgado.

Sistema 24/09/2021
10:45:25

REABERTURA de SESSÃO  

Sr(s). Fornecedor(es),  
Boa tarde, senhores licitantes, a sessão será reaberta, 27/09, segunda-feira, às
14:30 horas.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 27/09/2021
14:23:51

Senhores licitantes, dentro de instantes, reabriremos a sessão.
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DECRETO Nº 19, DE 04 DE MAIO DE 2021

DECRETO Nº 19, DE 04 DE MAIO DE 2021

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços
comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em
vista o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Objeto e âmbito de aplicação

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços
comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública municipal.

§ 1º Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais
como convênios e contratos de repasse, e também, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico (PDDE), do FNDE, nos termos da Decisão TCU – Acórdão
3061/2019 – Plenário, a utilização da modalidade de Pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a
lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do
repasse.

§ 2º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações
de que trata o caput ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a
administração na realização da forma eletrônica.

§ 3º As empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, nos termos do regulamento interno de que trata o art. 40 da Lei nº
13.303, de 30 de junho de 2016, poderão adotar, no que couber, as disposições deste Decreto, inclusive o disposto no Capítulo XVII, observados os
limites de que trata o art. 29 da referida Lei.

Princípios

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

§ 1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de contratação, em suas dimensões econômica, social,
ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades.

§ 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da
administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Definições

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
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I – aviso do edital – documento que contém:

a) a definição precisa, suficiente e clara do objeto;

b) a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital; e

c) o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua realização;

II – bens e serviços comuns – bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações reconhecidas e usuais do mercado;

III – bens e serviços especiais – bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns,
nos termos do inciso II;

IV – estudo técnico preliminar – documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público
envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de
referência;

V – lances intermediários – lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante;

VI – obra – construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel, realizada por execução direta ou indireta;

VII – serviço – atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração
pública;

VIII – serviço comum de engenharia – atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional
engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pela administração pública, mediante especificações usuais de mercado;

IX – sistema de dispensa eletrônica – ferramenta informatizada para a realização dos processos de contratação direta de bens e serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de engenharia; e

X – termo de referência – documento elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que deverá conter:

a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das
condições de entrega do objeto, com as seguintes informações:

1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem
ou frustrem a competição ou a realização do certame;

2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo com o preço de mercado; e

3. o cronograma físico-financeiro, se necessário;

b) o critério de aceitação do objeto;

c) os deveres do contratado e do contratante;

d) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômico-financeira, se necessária;

e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços;

f) o prazo para execução do contrato; e

g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.

§ 1º A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame predominantemente fático e de natureza técnica.

§ 2º Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser
definidos nos termos do disposto no inciso II do caput, serão licitados por pregão, na forma eletrônica.

Vedações

Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a:

I – contratações de obras;

II – locações imobiliárias e alienações; e

III – bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no disposto no inciso III do caput do art. 3º. 

CAPÍTULO II

DOS PROCEDIMENTOS

Forma de realização

Art. 5º O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa pelo fornecimento de bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrer à
distância e em sessão pública, por meio de sistemas próprios, ou outros sistemas disponíveis no mercado, desde que estejam integrados à plataforma de
operacionalização das modalidades de transferências voluntárias.
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Parágrafo único. O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam as condições de segurança nas
etapas do certame.

Etapas

Art. 6º A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas sucessivas:

I – planejamento da contratação;

II – publicação do aviso de edital;

III – apresentação de propostas e de documentos de habilitação;

IV – abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;

V – julgamento;

VI – habilitação;

VII – recursal;

VIII – adjudicação; e

IX – homologação.

Critérios de julgamento das propostas

Art. 7º Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço, maior lance,
menor desconto e maior desconto, conforme dispuser o edital.

Parágrafo único.  Serão fixados critérios objetivos para definição do melhor preço, considerados os prazos para a execução do contrato e do
fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de logística
sustentável e as demais condições estabelecidas no edital.

Documentação

Art. 8º O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo:

I – estudo técnico preliminar, quando necessário;

II – termo de referência;

III – planilha estimativa de despesa;

IV – previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços;

V – autorização de abertura da licitação;

VI – designação do pregoeiro e da equipe de apoio;

VII – edital e respectivos anexos;

VIII – minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;

IX – parecer jurídico;

X – documentação exigida e apresentada para a habilitação;

XI- proposta de preços do licitante;

XII – ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros:

 

a) os licitantes participantes;

b) as propostas apresentadas;

c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;

d) os lances ofertados, na ordem de classificação;

e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;

f) a aceitabilidade da proposta de preço;

g) a habilitação;

h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação;

i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e
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j) o resultado da licitação;

XIII – comprovantes das publicações:

a) do aviso do edital;

b) do extrato do contrato; e

c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e

XIV – ato de homologação.

§ 1º A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata este
artigo, constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.

§ 2º A ata da sessão pública será disponibilizada na internet imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre. 

CAPÍTULO III

DO ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO

Credenciamento

Art.  9º A autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que
participarem do pregão, na forma eletrônica, serão previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico.

§ 1º O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível.

§ 2º Caberá à autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação solicitar, junto ao provedor do sistema, o seu credenciamento, o
do pregoeiro e o dos membros da equipe de apoio.

Licitante

Art. 10.  Na hipótese de pregão promovido por pelos órgãos da administração pública municipal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos
fundos especiais, o credenciamento do licitante e sua manutenção dependerão de registro prévio no sistema de pregão eletrônico escolhido pela
Administração Municipal.

Art. 11.  O credenciamento no sistema de pregão eletrônico escolhido pela Administração Municipal, permite a participação dos interessados em
qualquer pregão, na forma eletrônica, exceto quando o seu cadastro tenha sido inativado ou excluído por solicitação do credenciado ou por
determinação legal. 

CAPÍTULO IV

DA CONDUÇÃO DO PROCESSO

Órgão ou entidade promotora da licitação

Art. 12.  O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão ou pela entidade promotora da licitação, com apoio técnico e operacional da
Secretaria Municipal de Administração, que atuará como provedora da plataforma de pregão eletrônica escolhida pela Administração Pública
Municipal.

Autoridade competente

Art.  13.  Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no regimento ou no estatuto do órgão ou da entidade promotora da
licitação:

I – designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;

II – indicar o provedor do sistema;

III – determinar a abertura do processo licitatório;

IV – decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão;

V – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

VI – homologar o resultado da licitação; e

VII – celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços. 

CAPÍTULO V

DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Orientações gerais

Art. 14.  No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

I – elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência;

II – aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de referência pela autoridade competente ou por quem esta delegar;
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III – elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo
mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance
que cobrir a melhor oferta;

IV – definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas
relevantes para a celebração e a execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração pública; e

V – designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Valor estimado ou valor máximo aceitável

Art. 15.  O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será
disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

§ 1º O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

§ 2º Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após
o encerramento do envio de lances ou negociação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias
à elaboração das propostas.

§ 3º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de
referência para aplicação do desconto constará obrigatoriamente do instrumento convocatório.

Designações do pregoeiro e da equipe de apoio

Art. 16.  Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem possuir a competência, designar agentes públicos para o desempenho das
funções deste Decreto, observados os seguintes requisitos:

I – o pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação; e

II – os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes de cargo efetivo, preferencialmente pertencentes aos quadros
permanentes do órgão ou da entidade promotora da licitação.

§ 1º A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os membros da equipe de apoio poderão ser designados para uma licitação específica, para um
período determinado, admitidas reconduções, ou por período indeterminado, permitida a revogação da designação a qualquer tempo.

§ 2º Os órgãos e as entidades de que trata o § 1º do art. 1º estabelecerão planos de capacitação que contenham iniciativas de treinamento para a
formação e a atualização técnica de pregoeiros, membros da equipe de apoio e demais agentes encarregados da instrução do processo licitatório, a
serem implementadas com base em gestão por competências.

Do pregoeiro

Art. 17.  Caberá ao pregoeiro, em especial:

I – conduzir a sessão pública;

II – receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração desses documentos;

III – verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV – coordenar a sessão pública e o envio de lances;

V – verificar e julgar as condições de habilitação;

VI – sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

VII – receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

VIII – indicar o vencedor do certame;

IX – adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X – conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI – encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

Parágrafo único.  O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de
subsidiar sua decisão.

Da equipe de apoio

Art. 18.  Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório.

Do licitante

Art. 19.  Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

I – credenciar-se previamente na plataforma de pregão eletrônico escolhida pela Administração Pública Municipal, conforme o art. 5º;
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II – remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos
complementares;

III – responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

IV – acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

V – comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha,
para imediato bloqueio de acesso;

VI – utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e

VII – solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

Parágrafo único.  O fornecedor descredenciado no sistema de pregão eletrônico terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente. 

CAPÍTULO VI

DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL

Publicação

Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no
Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União (quando couber) e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação.

Edital

Art. 21.  A Administração Pública Municipal disponibilizará a íntegra do edital no sítio eletrônico do órgão ou da entidade promotora do pregão e no
portal do sistema utilizado para a realização do pregão.

Modificação do edital

Art. 22.  Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo
inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento
isonômico aos licitantes.

Esclarecimentos

Art. 23.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

Impugnação

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação.

§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

CAPÍTULO VII

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Prazo

Art. 25.  O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação não será inferior a 08 (oito) dias úteis, contado da data de
publicação do aviso do edital.

Apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante

Art. 26.  Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública.

§ 1º A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública.

§ 2º O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave
de acesso e senha.
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§ 3º O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as
exigências do edital.

§ 4º A falsidade da declaração de que trata o § 3º sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto.

§ 5º Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão
pública.

§ 6º Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de
classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o Capítulo IX.

§ 7º Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

§ 8º Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 38. 

CAPÍTULO VIII

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES

Horário de abertura

Art. 27.  A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

§ 1º Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

§ 2º O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

Conformidade das propostas

Conformidade das propostas

Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
no edital.

Parágrafo único. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

Ordenação e classificação das propostas

Art. 29.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

Parágrafo único.  Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

Início da fase competitiva

Art. 30.  Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

§ 1º O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital.

§ 3º O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema,
observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

§ 4º Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

Modos de disputa

Art. 31.  Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de disputa:

I – aberto – os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital; ou

II – aberto e fechado – os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no
edital.

Parágrafo único.  No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

Modo de disputa aberto

Art. 32.  No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão
pública.

§ 1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.



13/09/2021 09:33 DECRETO Nº 19, DE 04 DE MAIO DE 2021 - São João Batista – Diário Oficial do Município

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cC5Oo2BwEd0J:diario.saojoaobatista.ma.gov.br/1424/+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br 8/12

§ 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.

§ 3º Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe
de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante
justificativa.

Modo de disputa aberto e fechado

Art. 33.  No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

§ 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez)
minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

§ 2º Encerrado o prazo de que trata o § 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com
valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

§ 3º Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o § 2º, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do
prazo.

§ 4º Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

§ 5º Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o
máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no § 4º.

§ 6º Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado
pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5º.

Desconexão do sistema na etapa de lances

Art. 34.  Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer
acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

Art. 35.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

Critérios de desempate

Art. 36.  Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à
primeira hipótese.

Art. 37.  Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

Parágrafo único. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

CAPÍTULO IX

DO JULGAMENTO

Negociação da proposta

Art. 38.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

§ 1º A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

§ 2º O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, 02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio
da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput.

Julgamento da proposta

Art.  39.  Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 38, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação
ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º
e no § 9º do art. 26, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X. 

CAPÍTULO X

DA HABILITAÇÃO

Documentação obrigatória

Art. 40.  Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:

I – à habilitação jurídica;

II – à qualificação técnica;

III – à qualificação econômico-financeira;
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IV – à regularidade fiscal e trabalhista;

V – à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário; e

VI – ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo único.  A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do caput poderá ser substituída pelo CRC ou sistema
semelhante mantido pela Administração Pública Municipal.

Art. 41.  Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre.

Parágrafo único.  Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos
de que trata o caput serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do dispostos no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Art. 42.  Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidas:

I – a comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às
condições de liderança estabelecidas no edital e representará as consorciadas perante a União;

II – a apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;

III – a comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no
edital;

IV – a demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-
financeira;

V – a responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato;

VI – a obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no
inciso I; e

VII – a constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato.

Parágrafo único.  Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.

Procedimentos de verificação

Art. 43.  Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados
em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do
art. 38.

§ 1º A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui
meio legal de prova, para fins de habilitação.

§ 2º Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

§ 3º Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta
deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.

§ 4º No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo
total estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de
classificação, observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitação.

§ 5º Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor. 

CAPÍTULO XI

DO RECURSO

Intenção de recorrer e prazo para recurso

Art. 44.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias.

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias, contado da data final do prazo
do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na
decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados. 

CAPÍTULO XII

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
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Autoridade competente

Art. 45.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o
procedimento licitatório, nos termos do disposto no inciso V do caput do art. 13.

Pregoeiro

Art. 46.  Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor
a homologação, nos termos do disposto no inciso IX do caput do art. 17. 

CAPÍTULO XIII

DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO

Erros ou falhas

Art. 47.  O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata
o caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e
a ocorrência será registrada em ata. 

CAPÍTULO XIV

DA CONTRATAÇÃO

Assinatura do contrato ou da ata de registro de preços

Art. 48.  Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital.

§ 1º Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

§ 2º  Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata
de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem
prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49.

§ 3º O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, permitida a fixação de prazo diverso no edital. 

CAPÍTULO XV

DA SANÇÃO

Impedimento de licitar e contratar

Art. 49.  Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta:

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II – não entregar a documentação exigida no edital;

III – apresentar documentação falsa;

IV – causar o atraso na execução do objeto;

V – não mantiver a proposta;

VI – falhar na execução do contrato;

VII – fraudar a execução do contrato;

VIII – comportar-se de modo inidôneo;

IX – declarar informações falsas; e

X – cometer fraude fiscal.

§ 1º As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não
honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração Pública Municipal.

§ 2º As sanções serão registradas e publicadas no Diário Oficial do Município de São João Batista – MA

CAPÍTULO XVI

DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO

Revogação e anulação
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Art. 50.  A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata este Decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse
público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

Parágrafo único. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do
contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

CAPÍTULO XVII

DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA

Aplicação

Art. 51.  A Administração Pública Municipal adotará o sistema de dispensa eletrônica, nas seguintes hipóteses:

I – contratação de serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso I do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993;

II – aquisição de bens e contratação de serviços comuns, nos termos do disposto no inciso II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993; e

III – aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso III e seguintes
do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, quando cabível.

§ 1º O Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará o funcionamento do sistema de dispensa eletrônica.

§ 2º A obrigatoriedade da utilização do sistema de dispensa eletrônica ocorrerá a partir da data de publicação do ato de que trata o § 1º.

§ 3º Fica vedada a utilização do sistema de dispensa eletrônica nas hipóteses de que trata o art. 4º. 

CAPÍTULO XVIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Orientações gerais

Art. 52.  Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Art. 53.  Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento
estabelecido neste Decreto e qualquer interessado poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.

Art. 54. Para fins de contratação, será exigida do adjudicatário a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital.

Art. 55. Quando o licitante vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, ou recusar-se a assiná-lo ou a retirar o
instrumento equivalente, no prazo fixado no edital, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação para, realizada a negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no edital e das
demais cominações legais.

Art. 56.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

Art. 57.  Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

Vigência

Art. 58.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 59. Aplicam-se a este Decreto, subsidiariamente, as normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei 10.520/2002 e suas respectivas alterações.

Dê-se ciência, publique-se

E cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 04 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.

 

__________________________________________

Emerson Livio Soares Pinto

Prefeito do Município de São João Batista – MA

Prefeitura Municipal de São João Batista

Edição: 145

Data: 05 de maio de 2021

Todas edições

http://diario.saojoaobatista.ma.gov.br/media/diario/DOM-145.pdf
http://diario.saojoaobatista.ma.gov.br/edicoes/
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LICITAÇÃO

Nº do Processo Administrativo/ano 129 / 2021

Nº do Instrumento Convocatório/ano 009 / 2021

Modalidade da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo de Licitação MENOR PREÇO

Finalidade do procedimento REGISTRO DE PREÇOS

Sistema eletrônico utilizado pelo Pregão Eletrônico OUTRO

Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA - MA

Item ou lote

Nome da autoridade que autorizou

CPF da autoridade que autorizou

Cargo da autoridade que autorizou

Natureza de despesa

Valor estimado da despesa R$ 441.640,000000

Valor total da dotação orçamentária

Dotação reforçada por créditos adicionais

Origem do recurso financeiro

Data da publicação do edital / Data de expedição do
convite

Data prevista da sessão pública ou recebimento das
propostas 10/09/2021

Veículos de divulgação do instrumento convocatório:

Data de realização da audiência pública

Data de divulgação da Audiência Pública:

Veículos de divulgação da Audiência Pública:

Resultado:

Data Homologação:

Documentos do Processo de Contratação

Tipo Documento Assunto  

edital AVISO DE LICITAÇÃO -DOM.pdf

edital AVISO DE LICITAÇÃO- DOU.pdf

edital AVISO DE LICITAÇÃO- JORNAL.pdf

edital EDITAL PE 009-2021 - RP 025-2021 - SERVIÇOS GRAFICOS.pdf
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	NOVA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 86.863.412/0001-70, com sede na Rua 54, nº 100, CEP: 65062 – 690 - Bairro Bequimão – São Luís – MA, E-mail: licitacoes.novaindustria@gmail.c...
	Ocorre que na fase de análise das propostas, a recorrente foi surpreendida por mensagens de recusa da sua proposta, com o seguinte teor:

	R$ 99.500,00
	LOTE I - AMPLA CONCORRÊNCIA
	R$ 22.900,00
	LOTE II - EXCLUSIVA ME E EPP
	Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – MA
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	PROCESSO Nº: 129/2021
	ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO,
	A empresa NOVA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 86.863.412/0001-70, com sede na Rua 54, nº 100, CEP: 65062 – 690 - Bairro Bequimão – São Luís – MA, E-mail: licitacoes.novaindustr...
	RECURSO ADMINISTRATIVO
	Em face da decisão que determinou sua desclassificação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – CPL/PMSJB, pelos motivos de fato e de direito abaixo expostos.
	RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO
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	Ocorre que na fase de análise das propostas, a recorrente foi surpreendida por mensagens de recusa da sua proposta, com o seguinte teor:


