PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fls.____________________
Proc.nº 170/22.639/2020
Rubrica________________
___

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 155/2020
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/22.639/2020)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do
Pregoeiro, designada pela Portaria n.º 19/2019, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da
Lei n.º 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 53.647/2019, do Decreto Federal nº 8.538/2015 e 10.024/2019
da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis
ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições
estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CERTAME
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - S E M DEL
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 3.500 cestas básicas e 3.500 kits de higiene.
Esclarecimentos/Impugnações: Até 14/09/2020 às 18:00h para o endereço marcelofariascpl@gmail.com
Início da Sessão Eletrônica: 18/09/2020 às 14:30h
Sistema Eletrônico Utilizado: COMPRASNET
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
UASG: 980921
Endereço
para
retirada
do
Edital:
comprasgovernamentais.gov.br
e
saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
☒ Valor Total: R$ 179.025,00 (cento e setenta e nove mil e vinte e cinco reais).
VALOR
☐Estimado
ESTIMADO,
☒Máximo
MÁXIMO,
DE
REFERÊNCIA
☐Referência
OU SIGILOSO
☐ Orçamento Sigiloso.
☒AQUISIÇÃO
NATUREZA
OBJETO:

DO

☐SERVIÇO
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☒ Licitação Exclusiva para ME/EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06

PARTICIPAÇÃO
– MEI / ME / EPP

☒ Licitação com itens/lotes exclusivos para ME/EPP e Ampla Participação – Art. 48, III
da Lei Complementar nº 123/06
☐ Licitação de Ampla Participação.

Prazo para envio da proposta/documentação: 02 (duas) HORAS
INFORMAÇÕES
Pregoeiro: Marcelo de Abreu Farias Costa
e-mail: marcelofariascpl@gmail.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820
OBS Nº 01: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia
útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.
OBS Nº 02. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Comprasnet e no
site da Prefeitura Municipal de São Luís - MA e vincularão os participantes e a administração.
PARTE ESPECÍFICA
As seguintes informações específicas sobre a Licitação deverão complementar, suplementar ou
modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposições aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.
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Definições da Parte Específica
26

☐ABERTO
☒ABERTO E FECHADO
☒ POR GRUPO
☐ POR ITEM (lances pelo valor total de cada item)

FORMA DE
APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA

2

CRITÉRIO DE
JULGAMENTO

3

INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS

2.2.

☐ POR GRUPO, para o(s) grupos: _____________________
e POR ITEM, para os itens:___________________________,
observadas as condições definidas neste edital e anexos.
☐ GLOBAL (lances pelo valor total da licitação)
☒MENOR PREÇO: Intervalo de R$ 10,00
☐MAIOR DESCONTO: Intervalo de %
Projeto Atividade: 27.101.2781302422319
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte de Recursos: 119
☐ Poderão participar empresas em consórcio, observadas as normas
constantes no subitem 4.9 da Parte Geral deste Edital.

CONSÓRCIO

7.8

VALIDADE DA
PROPOSTA

10

☒ Não poderão participar desta licitação consorcio de empresas,
qualquer que seja a sua forma de constituição. A vedação a participação
de consórcio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto
licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um
número amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de
pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o mínimo
exigido no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não
implicando em qualquer limitação quanto a competitividade.
A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar
da data da abertura da sessão pública.
☒ Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta
Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, do:
☒ do patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente,
caso a licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a
01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência
Geral e Liquidez Corrente;

CAPITAL SOCIAL
OU PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

37.1.2.2.

☐ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso a
licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e
Liquidez Corrente
☐ do patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
☐ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
☐ Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social mínimo
ou patrimônio líquido mínimo.
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Atestado(s) ou declaração de capacidade técnica, expedido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que
a Licitante prestou ou presta os serviços compatíveis com o objeto desta
licitação, devendo o(s) documento(s) ser impresso(s) em papel timbrado
do emitente, constando CNPJ, endereço completo, ser assinado por
seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou
servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e
cargo/função e descrição dos serviços prestados.

☐NÃO

APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:

43

VISITA TÉCNICA:

44

ANEXOS

77

☒SIM – Conforme item 08. AMOSTRAS DOS MATERIAIS do Termo
de Referência.
☒NÃO
☐SIM, na forma do item do Termo de Referência
Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos
mencionados na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:
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PARTE GERAL
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição do
objeto descrito no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência.
1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no
COMPRASNET e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como
válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da
elaboração da proposta.
2. A Parte Específica determinará a forma de apresentação das propostas, que poderá ser da
seguinte forma:
2.1. MENOR PREÇO POR GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de apresentação
das propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
2.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas
faculta-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.3. MENOR PREÇO POR GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação de
propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos e itens forem de seu
interesse. Em se tratando de GRUPO, o licitante deverá oferecer proposta para todos
os itens que o compõem.
2.4. MENOR PREÇO GLOBAL.
3. A Parte Específica determinará o critério de julgamento empregado na seleção da
proposta mais vantajosa para a administração, que poderão ser menor preço ou maior
desconto.
3.1. A Parte Específica também determinará 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.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital.
4.2. Na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5. Poderão participar deste Pregão as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as
condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à
documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste
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Pregão, previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores Sicaf e no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do
funcionamento e regulamento do sistema.
5.2. 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.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
5.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo
telefone: 0800 978 9001 ou através do sítio: http://www.comprasnet.gov.br
6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
7. Não poderão participar deste Pregão:
7.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
7.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
7.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
7.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
7.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou
extrajudicial, poderá participar desde que apresente o plano de recuperação
homologado em juízo.
7.5. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº
8.666/93;
7.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas
listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o
seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação
no processo licitatório.
7.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
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recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum;
7.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
7.8. Caso a Parte Específica deste Edital permita a participação de empresas em
consórcio, deverão ser observadas as seguintes normas:
7.8.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou
particular de constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com
indicação da empresa-líder que deverá atender às condições de liderança
estipuladas no edital e será representante das consorciadas perante a
Administração;
7.8.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de
habilitação exigida no ato convocatório;
7.8.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da
capacidade técnica das empresas consorciadas;
7.8.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas
deverá atender aos índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital
social exigido, deverá ser comprovado pelo somatório dos capitais das
empresas consorciadas, na proporção de sua respectiva participação.
7.8.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma:
a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social
mínimo;
b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos
capitais de cada um dos membros do consórcio, que deverão,
individualmente, comprovar capital maior ou igual ao valor obtido no
subitem 7.8.4.
7.8.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação,
de mais de um consórcio ou isoladamente;
7.8.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas
obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do
contrato;
7.8.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 7.8.1;
7.8.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida à constituição e
o registro do consórcio.
SEÇÃO IV - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
horário marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.
8.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com
no máximo 2 (duas) casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já
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considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execução do objeto, na forma definida na Parte Específica deste Edital.
8.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com
as exigências do Edital.
8.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de
inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
8.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à
conformidade da proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
8.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
8.6. 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.
8.7. 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.
8.8. 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.
9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
9.2. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
10. As propostas terão validade de 90 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida neste Edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica do Edital.
10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido
tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos
interessados, das condições nele estabelecidas.
12. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na proposta
ajustada enviada após a fase de lances, 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.
SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
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13. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.
13.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por
até meia hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após
esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla
divulgação.
13.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis,
não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas,
salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.
13.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
13.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
14. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
15. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
15.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a
suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas
a todos através do Chat e quando possível também será realizada a suspensão da sessão
via sistema.
SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
16. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
16.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que
a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º
10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.
16.1.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat,
mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o início
da oferta de lances.
17. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
17.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima
do preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances
(Acórdão TCU n.º 934/2007- 1.ª Câmara).
SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
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18. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do horário e valor consignados no registro de cada lance.
18.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
19. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao
último por ela ofertado e registrado no sistema. e conforme as regras estabelecidas no edital
sobre lances de valores ou de desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença.
20. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
21. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
22. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
22.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante
não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes
diferentes não poderá ser inferior a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013-SLTI/MP).
23. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
24. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
25. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.
26. A Parte Específica definirá o modo de disputa, que poderá ser:
26.1. Modo de Disputa Aberto:
26.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o
modo de disputa for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos
pelos licitantes, com prorrogações.
26.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
26.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
26.1.5. 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.
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26.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:
26.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
26.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
26.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
26.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
26.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
26.2.6. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
26.2.7. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa
de lance fechado atender às exigências de habilitação.
27. O intervalo de diferença entre os lances será definido na Parte Específica.
SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
28. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem
classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
28.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema,
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado,
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para
a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
28.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará
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as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
28.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o
sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para o encaminhamento da oferta final do desempate;
28.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.º 123/2006;
28.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes.
SEÇÃO IX - DA NEGOCIAÇÃO
29. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para
a contratação e as demais condições estabelecidas neste Edital.
29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
SEÇÃO X – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
30. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a
proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo indicado no tópico
“DADOS DO CERTAME”, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção
“Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. Não será permitido o encaminhamento por e-mail,
exceto se expressamente determinado pelo Pregoeiro.
30.1. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como,
“Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério
do licitante.
30.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
30.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados: Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9,
Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
30.4. Demais documentos e/ou exigências estarão dispostos na Parte Específica deste
Edital.
31. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
32. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações
técnicas do objeto.
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32.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
32.1.1. 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.
32.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do Órgão Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
32.2.1. 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;
32.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no
Chat, sob pena de não aceitação da proposta.
32.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
32.3.2. 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.
32.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
32.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade de remuneração.
SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO
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33. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada neste Edital.
34. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão
apresentar documentos que supram tais exigências.
35. Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual descumprimento das
vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante
consulta no ao Cadastro de Licitantes Inidôneos do TCU, Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ, Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.
36. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade
empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.
37. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte
documentação complementar:
37.1. Para fins de qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados:
37.1.1. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 60
(sessenta) dias contados da data prevista para entrega das propostas. Quando
se tratar de Comarca com mais de um Cartório Distribuidor, para facilitar a
verificação da autenticidade do documento apresentado, pede-se que seja
apresentada, também, certidão da Corregedoria local indicando quais são os
cartórios existentes na região para fim especificado.
37.1.1.1. Caso a empresa apresente a certidão positiva para
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, a mesma deverá apresentar
dentro do prazo de sua validade, plano de recuperação, já homologado
pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua
viabilidade econômico-financeira, inclusive pelo atendimento de todos
os requisitos de habilitação.
37.1.2. O balanço patrimonial disponível no SICAF deverá comprovar:
37.1.2.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvência Geral (SG) superiores a 1;
37.1.2.2. A Parte Específica discriminará a exigência ou não de
Patrimônio Líquido ou Capital Social;
37.1.3. 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:
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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
37.1.6.1. A não apresentação da memória de cálculo não leva a
empresa a sua inabilitação.
37.2. As exigências de qualificação técnica dos licitantes serão aquelas discriminadas
na Parte Específica deste Edital.
37.3. Outros documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, de acordo
com a natureza do objeto.
38. Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida, no referido Sistema,
será obrigatória a apresentação da documentação atualizada ao Pregoeiro, conforme o caso,
no momento da habilitação. (alterado pela Instrução Normativa n.º 5, de 18 de junho de 2012).
39. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões,
para verificar as condições de habilitação das licitantes.
40. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em
conjunto com a proposta de preços indicada na Condição 25, em arquivo único, por meio da
opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada
condição.
40.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
40.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados,
deverão ser encaminhados para a Central Permanente de Licitação,
situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do
Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
40.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome
da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
40.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado,
e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e
documentos.
40.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em
cartório de títulos e documentos.
40.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são
emitidos somente em nome da matriz.
40.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
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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, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
40.6.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da
divulgação do resultado da fase de habilitação.
40.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pela licitante,
mediante apresentação de justificativa.
40.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição
anterior, implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
41. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação,
o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
42. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.
SEÇÃO XII - DA AMOSTRA
43. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO XIII - DA VISITA TÉCNICA
44. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO XIV - DO RECURSO
45. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recurso.
45.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o
objeto à licitante vencedora.
45.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
45.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
46. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos
do processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.
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47. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
48. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XV - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
49. A sessão pública poderá ser reaberta:
49.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
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.
49.2. 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, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.
49.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
49.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, facsímile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
49.5. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
SEÇÃO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
50. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
51. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão Requisitante.
52. A licitante vencedora do item/grupo deverá providenciar o seu cadastramento junto ao
Setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão de
Nota de Empenho. Maiores informações poderão se obtidas no site da Prefeitura Municipal de
São Luís www.saoluis.ma.gov.br ou pelo telefone (098) 99161-0441 ou (098) 99153-7871.
SEÇÃO XVII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
53. O fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da
Ata, para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (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.
53.1. 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.
54. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão Contratante.
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55. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios
se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
SEÇÃO XVIII - DAS SANÇÕES
56. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de São Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
56.1. Cometer fraude fiscal;
56.2. Apresentar documento falso;
56.3. Fizer declaração falsa;
56.4. Comportar-se de modo inidôneo;
56.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
56.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
56.7. Não mantiver a proposta.
57. Para os fins da Subcondição 56.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos
artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou
deteriorada.
SEÇÃO XIX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
58. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição
a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico “DADOS DO
CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
59. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
60. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço
eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial de
Brasília-DF.
61. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será
auxiliado pelo setor técnico competente.
62. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
62.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
63. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Comprasnet e
no site da CPL e vincularão os participantes e a Administração.
SEÇÃO XX - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
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64. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência/Minuta Contrato, do presente Edital.
SEÇÃO XXI - DAS OBRIGAÇÕES
65. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXII - DO PAGAMENTO
66. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência/Minuta Contrato, do
presente Edital.
SEÇÃO XXIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
67. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por
considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e
fundamentado.
67.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
67.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
68. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para
fins de classificação e habilitação, salvo na hipótese do § 3º art. 50 do Decreto Municipal nº
53.647/2019.
69. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
69.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
70. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensandose o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
71. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
72. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto
do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.
73. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência
do CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
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74. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saoluis.ma.gov.br, no link “Central de Licitações Pregão eletrônico”.
75. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de
2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao
constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que
qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos
as penalidades previstas no mencionado diploma legal.
76. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que
possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e
empresas de pequeno porte:
76.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota
principal.
76.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
76.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas,
o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos
das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for
inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido,
justificadamente.
SEÇÃO XXIV - DOS ANEXOS
77. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros
porventura mencionados na Parte Específica deste Edital:
77.1. Anexo I - Termo de Referência;
77.2. Anexo II – Planilha Orçamentária;
77.4. Anexo III - Minuta do Contrato;
SEÇÃO XXV - DO FORO
78. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado
do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís - MA, XX de XXXXXXXX de 2020.

Marcelo de Abreu Farias Costa
Pregoeiro
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MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS
EMPRESAS NO SISTEMA, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAÇÕES
E
ACOMPANHAREM
O
DESENVOLVIMENTO
DESTA
LICITAÇÃO.
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 3.500 cestas básicas e
3.500 kits de higiene, conforme planilha de especificações e quantitativos no anexo I e
local de entrega no anexo II, deste Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVA:
Faz – se necessário a aquisição dos materiais supracitados para atendimento de 3.500
crianças e adolescentes, na faixa etária de 07 a 17 anos das escolinhas de esporte da
SEMDEL. Integrantes do projeto MOVIMENTO E RESGATE ESPORTIVO. Em
atendimento a Resolução 54/2020 – CMDCA e demais especificações constantes da
ação Esporte dez Fome zero, em anexo.
3. RECURSOS:
A presente despesa ocorrerá por conta da rubrica especifica:
• Fonte de Recursos:
Fonte 0119
• Gestor:
27.101 – Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEL
• Projeto Atividade:
27.101.2781302422319;
• Elemento de Despesa:
3.3.90.30 – Material de Consumo;

4. CUSTO ESTIMADO:
Conforme pesquisa de preços anexa aos autos, o valor estima para despesa é de
179.025,00(cento e setenta e novem, vinte e cinco reais)
5. DO RECEBIMENTO:
5.1 – O recebimentos das cestas básicas e kits de higiene descritos no anexo serão
acompanhados por uma comissão de servidores, devidamente designada pelo secretário
da SEMDEL. A entrega deverá ser feita nos endereços constantes do anexo II;
5.2 – O recebimento dos materiais dar – se- á conforme o disposto no artigo 73, inciso II
e seus parágrafos, da lei nº 8.666/93:
5.3 – A simples assinatura do servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de
transporte implica apenas recebimento provisório:
5.4 – O recebimento devido dos bens contratados dar – se – a apenas após a verificação
da conformidade com a especificação constante do termo de Referência e seus anexos,
mediante ateste na respectiva nota fiscal no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis a
contas do recebimento provisório.
5.5 – Caso insatisfatórias as verificações acima. Lavrar – se –a um termo de recusa, no
qual se consignarão desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, produto
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em questão, será rejeitado, devendo ser substituído e reapresentado, quando se
realizarão novamente as verificações constantes do item 5:
5.6 – Caso a substituição não ocorra no prazo estipulado ou o novo produto também ou
o novo produto também seja arrejeitado, estará a Contratada incorrendo em atraso na
entrega sujeita à aplicação de penalidades
5.7 – Os custos da substituição do produto rejeitado correrão exclusividade à conta da
Contratada:
5.8 – O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material fornecido, cabendo – lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização do referido material:
5.9 – A entrega do material será parcelada mediante solicitação por parte desta
SEMDEL através de Ordem de fornecimento.
6. DAS OBRIGAÇÕES
6.1 – DA CONTRATANTE:
6.1.1 – Exercer a fiscalização da entrega do material por servidor ou especialmente
designado por esta Secretaria (item 5.1):
6.1.2 – Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições
pactuadas:
6.1.3 – Proporcionar todas as facilidades para que a empresa CONTRATADA possa
proceder à entrega do material dento do estabelecidos neste Termo de
Referência:
6.1.4 – Rejeitar o material que não satisfizerem aos padrões exigidos nas
especificações;
6.1.5 – Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas previstas na legislação
vigente.
6.2 DA CONTRATADA
6.2.1 Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade com o quantitativo
e as especificações constantes do anexo I do presente Termo de Referência e da
sua proposta comercial.
6.2.2 Responsabilizar –se pela procedência, qualidade e entrega dos produtos
6.2.3 Providenciar a troca, às suas expensas, do material entregue com defeitos de
fabricação e que não correspondam as especificações solicitadas;
6.2.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega do
material, não implicando co-responsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes ou prepostos;
6.2.5 Manter inalterados os preços e condições propostas;
6.2.6 Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embalagem, seguros,
taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega do material;
6.2.7 Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico àquelas
constantes do objeto do Edital de Pregão.
6.2.8 Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do material sem a
prévia e expressa anuência da Contratante;
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7 - DO PRAZO DE ENTREGA:
O prazo para a entrega do material será de 05 (cinco) dias contados a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.1 – Os prazos de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais obrigações
previstas no Edital, desde que ocorra algum dos motivos previstos no art. 57. § 1º. da
Lei nº 8.666/93.
7.2 – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pelo Secretário Municipal de Desporto e Lazer, devendo a solicitação ser
encaminhada até 05(cinco) dias anteriores ao vencimento do prazo de entrega
estipulado.
08. AMOSTRAS DOS MATERIAIS
08.1 Será solicitado da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, a
apresentação de amostra dos itens, dos produtos ofertados, a serem entregues em até 02
(dois) dias úteis para serem analisadas, na sede da SEMDEL localizada na Rua de
Nazaré nº 341 – Centro – São Luís – MA
08.2 Antes da proclamação da proposta vencedora, as especificações das mesmas
deverão ser analisadas e aprovadas pela Comissão.
08.3 – As amostras dos materiais serão avaliadas, ficando vinculada a aceitação da
proposta com a aprovação das amostras avaliadas.
08.4 - Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for aceitável, o
responsável convocará o segundo classificado para verificação da amostra e, assim,
sucessivamente, até a verificação de uma empresa que atenda às especificações
definidas no Edital
08.5 - A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante e dispor
na embalagem informações quanto às suas características.
08.6 – Serão rejeitadas as amostras que:
a) Apresentar divergência em relação às especificações técnicas exigidas;
b) Apresentar produto com marca diferente a indicada na proposta;
c) Não estiver devidamente identificada com o nome da empresa licitante e o item
correspondente ao da proposta;
09. LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL
Os materiais deverão ser entregues nos locais e quantidades constantes do anexo I e II,
conforme o item 5.1.
10. GARANTIA
O período de garantia do material, objeto do fornecimento deverá ser de 12 (doze)
meses a contar da data de entrega. Durante o período de garantia, o fornecedor deverá
garantir o fornecimento para normalização de quaisquer defeitos, que não sejam
atribuídos a uso inadequado, sem ônus para esta SEMDEL.
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11. EMBALAGEM /TRANSPORTE
11.1 O método de embalagem deverá ser tal que garanta a proteção adequada ao
fornecimento durante o transporte.
11.2 O proponente será responsável pôr qualquer dano ou perda, resultante de
embalagem inadequada, insuficiente ou feita sem os devidos cuidados.
11.3 Deverá acompanhar cada embalagem, devidamente protegida, lista indicando seu
conteúdo.
12 DO PREÇO, REAJUSTE E FROMA DE PAGAMENTO
12.1 - Os preços não sofrerão reajustes
12.2 - Para processar – se o pagamento a CONTRATADA deverá submeter à
CONTRATANTE a competente Nota Fiscal, devidamente atestada pela comissão de
recebimento.
12.3 - O pagamento ocorrerá em 20(vinte) dias, contados da data da entrega, na conta
corrente que a CONTRATADA disponibilizará, uma vez satisfeitas às condições
estabelecidas neste Termo de Referência, na oportunidade, devendo à CONTRATADA
está devidamente estar cadastrada na CPL.
12.4 - A CONTRATADA deverá arcas com todos os custos, referentes a mão de obra
direita e indireta, acrescidos de todos os encargos, obrigações trabalhistas, transportes e
etc, indispensáveis para o comprimento do objeto deste termo.
13. QUALIDADE E GARANTIAS DOS MATERIAIS
Os materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, de primeira
qualidade e conter prazo de validade, quando for o caso, respondendo o fornecedor por
quaisquer vícios constatados durante a vigência do contrato.
14. DAS INCLUSÕES E EXCLUSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições previstas no contrato
os acréscimos ou supressões que se fizeram necessárias no seu objeto, até 25% do
contrato de acordo como previsto na Lei 8.666/93
15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
O contrato a ser firmado terá vigência de 90 (noventa) dias ou a entrega total do objeto,
a partir da data de assinatura, o que ocorrer primeiro.
São Luís - MA, 22 de junho de 2020.

DOMINGOS FERREIRA
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Superintendente Administrativo Financeiro
S E M DEL
___________________________________________
À vista das informações contidas nestes autos e com
observância às normas vigentes, APROVO o presente
Termo de Referência e AUTORIZO a realização do
procedimento licitatório.

JASSON LAGO JUNIOR
Secretário Municipal de Desporto e Lazer
S E M DEL
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ANEXOS
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ANEXO I
LOTE 01 / PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
3.500 CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS, COMPOSTA DE 11 ITENS,
CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE

CATMAT

01

Arroz
beneficiado,
tipo:
agulhinha, branco, subgrupo:
polido,
classe:
longo
fino,
qualidade: tipo 1.

KG

3.500

458904

02

Feijão - Leguminosa, variedade:
feijão carioca, tipo: tipo 1.

KG.

3.500

464553

03

Café,
apresentação:
torrado
moído, intensidade: média, tipo:
tradicional,
empacotamento:
almofada.

PCT.

3.500

463584

04

Açúcar, tipo: refinado, coloração:
branca.

KG.

3.500

463996

05

Óleo vegetal comestível, tipo:
puro, espécie vegetal: soja, tipo
qualidade: tipo 1.

LT.

3.500

463692

06

Achocolatado,
apresentação:
líquido,
sabor:
tradicional,
característica
adicional:
enriquecido com vitaminas, com
200 ml.

CX.

3.500

463551

07

Biscoito,
sabor:
salgado,
características adicionais: integral
e sem recheio, tipo: cream
cracker, com 25g.

G.

3.500

460235

08

Macarrão, teor de umidade:
massa pré-cozida, base da
massa: de farinha de trigo,
ingredientes
adicionais:
com
ovos, tipo: fresca, apresentação:
espaguete, com 80g.

G.

3.500

459002

09

Farinha mandioca, apresentação:
torrada, tipo grupo: seca, tipo
subgrupo: fina, tipo classe:
branca, tipo: 1.

KG

3.500

321817

10

Peixe em conserva, variedade:
sardinha,
apresentação:
descabeçada e eviscerada, meio
de cobertura: com salmoura com
óleo comestível, com 130g.

G.

3.500

449000

11

Leite em pó, origem: de vaca,

EMB

3.500

446019
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teor
gordura:
integral,
solubilidade: instantâneo, com
300g.

LOTE 02 / PRODUTOS DE HIGIENE
3.500 KIST DE HIGIENE COMPOSTO DE 03 ITENS, CONFORME
DESCRIÇÃO A SEGUIR:

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE

UNID.

3.500

02

Água sanitária, composição
química: hipoclorito de sódio,
hidróxido de sódio, cloreto,
cor:
incolor,
aplicação:
lavagem e alvejante de
roupas, banheiras, pias, tipo:
comum.

LT.

3.500

10507

03

Toalha de rosto tam. Padrão
100% algodão.

UNID.

3.500

17381

ITEM

01

DESCRIÇÃO
Sabão barra, sabão em barra.

CATMAT
30414
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TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/22.639/2020
PRD Nº 017/2020
ANEXO II
ANEXO II - LOCAL DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE
HIGIENE

Nº

MODALIDADE
ESPORTIVA

AGENTE DE
ESPORTE

CPF

ENDEREÇO/
TREINO

QUANT.
CESTA
BÁSICA

QUANT.
KIT
HIGIENE

1

FUTEBOL

Ademir Alves
Muniz

163.290.155-20

LiberdadeCampo Vila
Goreth

55

55

FUTEBOL

Adilson Ribamar
De Jesus

Vila EmbratelAv. Riacho
515.641.063-49
Doce, Campo
Bijangão

60

60

63

63

2

3

FUTEBOL

Alerandro L
Garcez Barbosa

TuruAsfupema(Ass
ociação Dos
745.549.723-72 Servidores Da
Procuradoria
De Justiça do
Ma

4

FUTEBOL

Antônio Luís C
Dias

073.774.748-07

Jardim
América

66

66

JUDÔ

Antônio Mário
Teixeira Filho

335.460.103-53

AlemanhaAssociação
Ippon

65

65

Vila PalmeiraRua Haroldo
128.111.143-00
Tavares, Igreja
Batista

75

75

5

6

KARATÊ

Antônio Rubens
Almeida

7

FUTEBOL

Antônio Silva

100.370.123-04

Bom JesusCampo do
Bom Jesus

55

55

8

FUTEBOL

Ary Ferreira De
Sousa

708.349.113-53

FurquilhaCampo
Society, Rua

60

60
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do Rock
Cimento

9

FUTEBOL

10

FUTEBOL

Carlos Braga
Brandão

55

55

SANTA
Cleyton Jorge Dias 779.296.913-49 CRUZ-Rua do
Muro S/N

64

64

FUTEBOL

JANAINAAvenida
Cristiane S Coelho 905.516.723-15 Brasil, Campo
da Caixa
D’agua

67

67

12

FUTEBOL

Dario De Jesus
Sousa

JANAINAAvenida
253.148.823-53 Brasil, Campo
da Caixa
D’agua

60

60

13

FUTEBOL

Edmilson França
Gomes

010.367.543-40

Aterro do
Bacanga

69

69

14

FUTEBOL

Eduardo Braga

442.615.516-91

Jardim
América

65

65

FUTEBOL

Eduardo Verde
Santos

438.133.993-20

AURORACampo do
Bota Fogo

65

65

Vila PalmeiraPista de
772.765.663-15
Atletismo do
Castelinho

68

68

11

15

250.741.723-49

Jardim São
Cristovão
(Próximo ao
Terminal

16

ATLETISMO

Emerson Vaz
Viana

17

FUTSAL

Enivaldo Pereira
Gomes

332.846.443-34

Ribeira

55

55

18

FUTSAL

Evandro Lima

476.024.063-20

Centro - Pq. do
Bom Menino

58

58

19

BASQUETE

Fábio Urubatan De
Centro - Pq. do
707.075.103-68
Deus
Bom Menino

49

49

SANTA
751.959.923-04 CRUZ- Rua
Do Muro S/N

68

68

80

80

20

21

FUTEBOL

FUTEBOL

Francineide
Rodrigues Alves
Francisco A S
Silva

126.462.703-30

QUEBRA
POTE - Av.
Principal,
N°93

30
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FUTEBOL

23

HANDEBOL

24

VÔLEI

Rubrica________________
___

75

75

Gustavo Roberto S
Centro-Pq. do
649.649.303-00
Aranha
Bom Menino

50

50

Centro-Pq. do
Bom Menino

64

64

62

62

Cohab, Quadra
Sabará

67

67

074.952.933-49 São Francisco

65

65

488.170.583-00

Jardim
America-Av.
Santa Clara
S/N°,
Residencial
Alcântara

77

77

110

110

Francisco Aguiar
Carvalho

Jaciel Helder

126.462.703-30

453.203.303-91

25

BASQUETE

Jacques Rifalte
Lopes

26

FUTEBOL

José Arnaldo P
Peixoto

376.258.453-20

27

FUTEBOL

José Augusto
Santos (Zé
Luanda)

FUTEBOL

Proc.nº 170/22.639/2020

Cidade
OperáriaUnidade 203
Rua 26, Casa
01

Anjo Da
Guarda146.759.863-15
Quadra
Deputado João
Alberto

28

Fls.____________________

José Carlos
Ribeiro

29

FUTEBOL

José Dos Santos
Pires (Zé Kiriri)

106.782.713-72

CoroadinhoPraça Nossa
Senhora
,D’carmo Ao
Lado Da
Fundação
Bradesco

30

FUTEBOL

José Luis Costa
Cruz

226.008.253-04

Ginásio do
Tocão

49

49

José Luís Gonzaga
303.748.983-91
Sanhces

Av. São
Sebastião Cruzeiro do
Anil

54

54

65

65

100

100

31

FUTEBOL

32

FUTEBOL

José Matias S
Sousa

Mauro Fecury
I- Rua São
237.894.093-91 Carlos Nº 41
Arena ,Mauro
Fecury 1

33

FUTEBOL

Josias Rabelo

303.239.593-34

Fumacê Campo do
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Fumacê ,(Anjo
da Guarda)

Juvaldir Jesus
Ferreira

Cidade
Olímpica Estádio
Comunitário
Deputado
Pavão Filho

55

55

Cidade
Operária

49

49

Centro-Pq. do
Bom Menino

40

40

Parque Dos
Sabiás- Quadra
204.469.263-53
do Parque
Sabiás

40

40

49

49

54

54

34

FUTEBOL

35

FUTSAL

36

CAPOEIRA

Luís Augusto
Rabelo

37

FUTSAL

Luís Carlos C J
Ferreira

38

FUTEBOL

39

FUTEBOL

Márcia Fonseca

637.835.093-00 São Francisco

40

FUTSAL

Marcone José M
Luzo

023.477.143-76

Cohatrac Praça Verão

59

59

FUTSAL

Nerivaldo Barros
Frade

225.999.323-00

BequimãoEscola Neiva
Moreira

45

45

Itapera Campo
Veterano

66

66

64

64

41

42

FUTEBOL

407.585.403-53

Kennedy Oliveira
206.969.303-15
Falcão
409.222.353-68

Manoel Magalhães
254.092.553-72
Silva

Newton Rodrigues
716.916.003-00
Dos Santos

Anil

43

FUTEBOL

Nilson Costa
Mendes

Vila EmbratelEstádio São
707.434.953-49
Pedro,
Piçarrinha

44

FUTEBOL

Osmar Costa
Alves

Quebra Pote 005.147.383-67 Av. Principal,
N°93

56

56

45

FUTEBOL

Paulo Fernando
Cabrera

570.406.483-34

Cohab- CSU
da Cohab

62

62

46

FUTSAL

Paulo Sérgio S
Moraes

290.309.783-68

AlemanhaQuadra da
Alemanha

66

66

47

FUTEBOL

Raimundo Aviano
147.345.403-49
Ferreira

Vila Itamar Campo do
Recanto Verde

134

134

48

FUTEBOL

Ritchee Cleidman 002.234.983-94

Salina do

68

68

32
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Sacavém-Rua
Boa Esperança
N°30
281.428.103-87

Gapara Campo Do
Garapa

60

60

Ronilson Mendes
003.651.513-27
Pereira

Bom JesusCampo Do
Bom Jesus

59

59

FUTSAL
Roberto Costa

50

FUTEBOL

51

FUTSAL

Rosivaldo Pereira
Ipase de
969.476.163-87
Melo
Baixo- Quadra

45

45

52

FUTSAL

Rosmarino
Ferreira

68

68

FUTSAL

Sammy
Nunes

Cardoso

Bequimão Escola Neiva
Moreira/
Fialho

63

63

54

FUTEBOL

Sérgio
Pacheco

Joves

Vicente Fialho
776.097.608-97 - Campo do
Verona

55

55

55

FUTSAL

Centro-Pq. do
Bom Menino

57

57

Cohatrac Campo do
América
(Trizidella)

35

35

Cohab, Quadra
Sabará

35

35

3.500

3.500

53

56

FUTEBOL

57

FUTSAL

743.009.113-04

Silas Câmara Silva

799.459.613-49

571.200.133-00

Vicente De Paulo
193.860.521-72
Hildefonso
Washington
Geraldo Duarte
TOTAL

126.148.313-87

Itapera-

33

Fls.____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

Proc.nº 170/22.639/2020

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rubrica________________
___

ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)

LOTE 01 / PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
(AMPLA PARTICIPAÇÃO 75% VINCULADO AO LOTE 02)

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTD

CATMAT

01

Arroz beneficiado,
tipo:
agulhinha,
branco,
subgrupo:
polido, classe: longo
fino, qualidade: tipo
1.

KG

2625

458904

02

Feijão
Leguminosa,
variedade:
feijão
carioca, tipo: tipo 1.

KG.

2625

464553

03

Café, apresentação:
torrado
moído,
intensidade: média,
tipo:
tradicional,
empacotamento:
almofada.

PCT.

2625

463584

04

Açúcar,
tipo:
refinado, coloração:
branca.

KG.

2625

463996

R$ 2,73

R$7.166,25

05

Óleo
vegetal
comestível,
tipo:
puro,
espécie
vegetal: soja, tipo
qualidade: tipo 1.

LT.

2625

463692

R$ 4,60

R$12.075,00

06

Achocolatado,
apresentação:
líquido,
sabor:
tradicional,
característica
adicional:
enriquecido
com
vitaminas, com 200
ml.

CX.

2625

463551

R$

3,98

R$10.447,50

07

Biscoito,
sabor:
salgado,
características
adicionais: integral e
sem recheio, tipo:
cream cracker, com
25g.

G.

2625

460235

R$

3,60

R$9.450,00

V.UNIT

R$

3,10

R$ 7,60

R$

3,93

V.TOTAL

R$8.137,50

R$19.950,00

R$10.316,25

34
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08

Macarrão, teor de
umidade: massa précozida, base da
massa: de farinha de
trigo, ingredientes
adicionais:
com
ovos, tipo: fresca,
apresentação:
espaguete, com 80g.

G.

2625

459002

R$

2,85

R$7.481,25

09

Farinha mandioca,
apresentação:
torrada, tipo grupo:
seca, tipo subgrupo:
fina, tipo classe:
branca, tipo: 1.

KG

2625

321817

R$

4,73

R$12.416,25

10

Peixe em conserva,
variedade: sardinha,
apresentação:
descabeçada
e
eviscerada, meio de
cobertura:
com
salmoura com óleo
comestível,
com
130g.

G.

2625

449000

R$

2,85

R$7.481,25

11

Leite em pó, origem:
de
vaca,
teor
gordura:
integral,
solubilidade:
instantâneo,
com
300g.

EMB

2625

446019

R$ 4,82

TOTAL

R$12.652,50

R$117.573,75
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LOTE 02 / PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
(COTA RESERVADA ME E EPP 25% VINCULADO AO LOTE 01)

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTD

CATMAT

V.UNIT

V.TOTAL

01

Arroz
beneficiado,
tipo: agulhinha,
branco,
subgrupo:
polido,
classe:
longo
fino,
qualidade: tipo
1.

KG

875

458904

R$
3,10

R$2.712,50

02

Feijão
Leguminosa,
variedade: feijão
carioca,
tipo:
tipo 1.

KG.

875

464553

R$
7,60

R$6.650,00

03

Café,
apresentação:
torrado moído,
intensidade:
média,
tipo:
tradicional,
empacotamento:
almofada.

PCT.

875

463584

R$
3,93

R$3.438,75

04

Açúcar,
refinado,
coloração:
branca.

KG.

875

463996

R$
2,73

R$2.388,75

05

Óleo
vegetal
comestível, tipo:
puro,
espécie
vegetal:
soja,
tipo qualidade:
tipo 1.

LT.

875

463692

R$
4,60

R$4.025,00

06

Achocolatado,
apresentação:
líquido,
sabor:
tradicional,
característica
adicional:
enriquecido com
vitaminas, com
200 ml.

CX.

875

463551

R$
3,98

R$3.482,50

07

Biscoito,

G.

875

460235

R$

R$3.150,00

tipo:

sabor:
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3,60

08

Macarrão,
teor
de
umidade:
massa
précozida, base da
massa:
de
farinha de trigo,
ingredientes
adicionais: com
ovos,
tipo:
fresca,
apresentação:
espaguete, com
80g.

G.

875

459002

R$
2,85

R$2.493,75

09

Farinha
mandioca,
apresentação:
torrada,
tipo
grupo: seca, tipo
subgrupo: fina,
tipo
classe:
branca, tipo: 1.

KG

875

321817

R$
4,73

R$4.138,75

10

Peixe
em
conserva,
variedade:
sardinha,
apresentação:
descabeçada e
eviscerada, meio
de
cobertura:
com
salmoura
com
óleo
comestível, com
130g.

G.

875

449000

R$
2,85

R$2.493,75

11

Leite em pó,
origem: de vaca,
teor
gordura:
integral,
solubilidade:
instantâneo, com
300g.

EMB

875

446019

R$ 4,82

R$4.217,50

TOTAL

R$39.191,25
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LOTE 03 / PRODUTOS DE HIGIENE
(COTA EXCLUSIVA ME E EPP)

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTD

UND.

3.500

02

Água
sanitária,
composição química:
hipoclorito de sódio,
hidróxido de sódio,
cloreto, cor: incolor,
aplicação: lavagem e
alvejante de roupas,
banheiras, pias, tipo:
comum.

LT

3.500

03

Toalha de rosto tam.
Padrão
100%
algodão.

UND.

3.500

ITEM

DESCRIÇÃO

01

Sabão barra, sabão
em barra.

CATMAT

V.UNIT

V.TOTAL

R$1,63

R$5.705,00

10507

R$1,83

R$6.405,00

17381

R$2,90

R$10.150,00

30414

TOTAL

R$22.260,00
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO Nº ___/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE 3.500 CESTAS
BÁSICAS E 3.500 KITS DE HIGIENE,
CONFORME
PLANILHA
DE
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
NO ANEXO I E LOCAL DE ENTREGA
NO ANEXO II, DESTE TERMO DE
REFERÊNCIA.
–
SEMDEL
E
EMPRESA
____________________________________.

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER – SEMDEL, com sede Av. Getúlio
Vargas, nº 2016, Monte Castelo, São Luís (MA), inscrito no CNPJ (MF) sob o nº
06.307.102/0001-30, neste ato, representada por seu titular o SR. WALDILSON
JASSON DO CARMO PEREIRA LAGO JÚNIOR, inscrito no CPF nº
_________________ e portador do RG n° ______________________ SSP/MA,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE E, de
outro lado, a empresa ____________________________., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, com sede na Rua
________________________, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr.
___________________________________, portador da cédula de identidade nº
_________________, inscrito no CPF (MF) sob o nº __________________, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATADA, e perante as
testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente Contrato Administrativo, decorrente
do Processo Administrativo nº 170-22.639/2020, decorrente da licitação na modalidade
Pregão nº ______________, sendo regido pelas Leis nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e demais legislações que regem a espécie, atendidas as cláusulas e
condições que se anunciaram a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Contratação de empresa para fornecimento de 3.500 cestas básicas e 3.500
kits de higiene, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desporte e
Lazer – SEMDEL, sendo necessário a aquisição dos materiais supracitados para
atendimento de 3.500 crianças e adolescentes, na faixa etária de 07 a 17 anos das
escolinhas de esporte da SEMDEL, integrantes do projeto MOVIMENTO E RESGATE
ESPORTIVO, em atendimento a Resolução 54/2020 – CMDCA e demais
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especificações constantes da ação Esporte dez Fome zero de acordo com o Projeto
Básico, constante no Processo nº 170-22.639/2020.
PARÁGRAFO ÚNICO: Integram este instrumento, independentemente de transcrição,
a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 9.579/12, Lei nº 10.520/2002 e legislação complementar, que
a CONTRATADA, desde já aceita a declara conhecer, o Termo de Referência dos
serviços, bem com a proposta apresentada.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO:
Acordam e ajustam as partes acima denominadas a firmarem o presente
Contrato nos termos da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, suas alterações, Lei nº
10.520/2002, assim como pelas condições do processo LICITATÓRIO objeto do
processo nº 170-22.639/2020, decorrente do Pregão _______________, pelos termos da
proposta da Contratada, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO:
Este Contrato terá a vigência de 90 dias ou a entrega total do seu objeto, a
partir da data de sua assinatura, o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS:
A presente despesa ocorrerá por conta da rubrica especifica:
•

Fonte de Recursos:
Fonte 0119

•

Gestor:
27.101 – Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEL

•

Projeto Atividade:
27.101.2781302422319

•

Elemento de Despesa:
3.3.90.30 – Material de Consumo

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR:
O
valor
deste
contrato
será
de
R$_____________________________________________________________
______.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO:
O pagamento ocorrerá em 20(vinte) dias, contados da data da entrega, na
conta corrente que a CONTRATADA disponibilizará, uma vez satisfeitas às condições
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estabelecidas neste Termo de Referência, na oportunidade, devendo à CONTRATADA
está devidamente estar cadastrada na CPL, após a apresentação de Nota Fiscal,
devidamente atestada por servidor designado para este fim, por meio de ordem bancária
emitida em nome da CONTRATADA, para crédito na Conta Corrente n.º xxxxx,
Agência n.º xxxxxx, Banco xxxxxxxx, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no
Termo de Referência, devendo o prestador, na oportunidade, estar cadastrado na CPL do
Município de São Luís.
•

Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS EMOLUMENTOS:
A CONTRATADA é obrigada a obter a sua custa todas as licenças,
prorrogação de licenças e franquias necessária, pagando os emolumentos previstos por
lei, observando todas as leis, regulamentos e posturas referente a obra e segurança
pública.
Cabe à CONTRATANTE todas as providências que se fizerem necessárias
junto às repartições públicas, obrigando-se ao cumprimento de que quaisquer
formalidades exigidas. A CONTRATADA será responsável pelo pagamento das multas
porventura impostas pelas diversas autoridades, inclusive as que por imposição legal,
venham recair sobre a CONTRATANTE, uma vez que digam respeito à referida entrega
dos produtos e sua execução.
A CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar antes da entrega dos
produtos, o cadastro específico do INSS (CEI) referente à contratação de entrega deste
contrato.
A CONTRATADA é responsável pelo ônus decorrente das leis trabalhistas,
previdenciárias e encargos sociais, devendo manter a CONTRATANTE à margem de
quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA em
quaisquer circunstâncias nesse particular, considerada como única e exclusiva
empregadora.
Eventuais custos decorrentes de atraso devido a não entrega dos produtos
contratados serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA – DO ESCOPO DE FORNECEDOR E DO SERVIÇO:
O recebimento das cestas básicas e kits de higiene descritos no anexo serão
acompanhados por uma comissão de servidores, devidamente designada pelo secretário
da SEMDEL. A entrega deverá ser feita nos endereços constantes do anexo II;
O recebimento dos materiais se dará conforme o disposto no artigo 73,
inciso II e seus parágrafos, da lei nº 8.666/93:
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A simples assinatura do servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de
transporte implica apenas recebimento provisório:
O recebimento devido dos bens contratados se dará apenas após a
verificação da conformidade com a especificação constante do termo de Referência e
seus anexos, mediante ateste na respectiva nota fiscal no prazo máximo de 5 (cinco) dias
uteis a contas do recebimento provisório.
Caso insatisfatórias as verificações acima. Será lavrado um termo de recusa,
no qual se consignarão desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
produto em questão, será rejeitado, devendo ser substituído e reapresentado, quando se
realizarão novamente as verificações constantes do item 5:
Caso a substituição não ocorra no prazo estipulado ou o novo produto
também ou o novo produto também seja arrejeitado, estará a Contratada incorrendo em
atraso na entrega sujeita à aplicação de penalidades
Os custos da substituição do produto rejeitado correrão exclusividade à
conta da Contratada:
O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material fornecido, cabendo – lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização do referido material:
A entrega do material será parcelada mediante solicitação por parte desta
SEMDEL através de Ordem de fornecimento.
CLÁUSULA NONA – DA EXTENSÃO DO FORNECIMENTO:
Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade com o
quantitativo e as especificações constantes do Termo de Referência e da sua proposta
comercial.
Responsabilizar –se pela procedência, qualidade e entrega dos produtos.
O recebimentos das cestas básicas e kits de higiene descritos no anexo serão
acompanhados por uma comissão de servidores, devidamente designada pelo secretário
da SEMDEL.
A entrega deverá ser feita nos endereços constantes do anexo II do Edital e
Termo de Referência.
O recebimento dos materiais dar-se-á conforme o disposto no artigo 73,
inciso II e seus parágrafos, da lei nº 8.666/93.
A simples assinatura do servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de
transporte implica apenas recebimento provisório.
O recebimento devido dos bens contratados dar-se-á apenas após a
verificação da conformidade com a especificação constante do termo de Referência e
seus anexos, mediante ateste na respectiva nota fiscal no prazo máximo de 5 (cinco) dias
uteis a contas do recebimento provisório.
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Caso insatisfatórias as verificações acima. Lavrar-se-á um termo de recusa,
no qual se consignarão desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
produto em questão, será rejeitado, devendo ser substituído e reapresentado, quando se
realizarão novamente as verificações desta cláusula.
Caso a substituição não ocorra no prazo estipulado ou o novo produto
também ou o novo produto também seja arrejeitado, estará a Contratada incorrendo em
atraso na entrega sujeita à aplicação de penalidades.
Os custos da substituição do produto rejeitado correrão exclusividade à
conta da Contratada.
O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização do referido material.
A entrega do material será parcelada mediante solicitação por parte desta
SEMDEL através de Ordem de fornecimento.
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega do material, não
implicando co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;
Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embalagem,
seguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega do material;
Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico
àquelas constantes do objeto do Edital de Pregão.
Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do material sem a
prévia e expressa anuência da Contratante;
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA:
O prazo para a entrega do material será de 05 (cinco) dias contados a partir
do recebimento da Ordem de Fornecimento.
Os prazos de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais obrigações
previstas no Edital, desde que ocorra algum dos motivos previstos no art. 57. § 1º. da
Lei nº 8.666/93.
Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pelo Secretário Municipal de Desporto e Lazer, devendo a solicitação ser
encaminhada até 05 (cinco) dias anteriores ao vencimento do prazo de entrega
estipulado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO:
O recebimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado por
representantes da SEMDEL.
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A fiscalização será exercida no interesse da SEMDEL e não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do poder público
ou de seus agentes e propostos.
A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar os produtos entregues, se
em desacordo com os termos do Edital.
Os materiais deverão ser entregues nos locais e quantidades constantes do
anexo I e II, conforme o item 5.1.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO SERVIÇO PROFISSIONAL:
A CONTRATADA não poderá sub-contratar o fornecimento dos produtos
contratados no seu todo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ORDEM DE SERVIÇO:
Toda e qualquer comunicação, Carta ou Ordem de Serviço da Fiscalização a
CONTRATADA ou vice-versa, serão feitas por escrito, sempre em duas vias,
devidamente numeradas, umas das quais ficará com o remetente e a outra com o
destinatário.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ENTREGA DOS PRODUTOS:
Mediante uma vistoria geral realizada pela fiscalização, os produtos serão
entregues ao CONTRATANTE, e em caso de necessidade de substituição, haverá
comunicado a fim de que sejam trocados imediatamente pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS INCLUSÕES E EXCLUSÕES:
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições previstas
no contrato os acréscimos ou supressões que se fizeram necessárias no seu objeto, até
25% do contrato de acordo como previsto na Lei 8.666/93
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA:
O período de garantia do material, objeto do fornecimento deverá ser de 12
(doze) meses a contar da data de entrega. Durante o período de garantia, o fornecedor
deverá garantir o fornecimento para normalização de quaisquer defeitos, que não sejam
atribuídos a uso inadequado, sem ônus para esta SEMDEL.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES:
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
Exercer a fiscalização sobre o recebimento dos materiais por meio de
servidores especialmente designados para esse fim, procedendo aos aspectos na
respectiva fatura, com as ressalvas e/ou glosas que fizerem necessárias.
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Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade identificada no
fornecimento dos produtos, solicitando a substituição de mercadoria defeituosa ou que
não esteja de acordo com as especificações do Edital e em seus Anexos.
Proceder ao pagamento na forma e prazo pactuados.
Atestar as Notas Ficais/Faturas relativas à efetiva entrega dos materiais, por
servidor competente, conforme Nota de Empenho.
Rejeitar o material que não satisfizerem aos padrões exigidos nas
especificações
Proporcionar todas as facilidades para que a empresa CONTRATADA
possa proceder à entrega do material dento do estabelecidos neste Termo de Referência.
Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas previstas na
legislação vigente.
Notificar, por escrito, a empresa contratada da aplicação de eventuais
penalidades, garantindo o contraditório e ampla defesa.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade com o
quantitativo e as especificações constantes do anexo I do presente Termo de Referência
e da sua proposta comercial.
Responsabilizar –se pela procedência, qualidade e entrega dos produtos
Providenciar a troca, às suas expensas, do material entregue com defeitos de
fabricação e que não correspondam as especificações solicitadas.
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega do material, não
implicando co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos.
Manter inalterados os preços e condições propostas.
Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embalagem,
seguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega do material.
Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico
àquelas constantes do objeto do Edital de Pregão.
Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do material sem a
prévia e expressa anuência da Contratante;
Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e
efetuá-lo de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções deste
Termo.
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Cumprir fielmente o presente, de modo que o no prazo estabelecido, o
objeto contratado seja entregue.
Assumir, ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais,
previdenciários e outros decorrentes da contratação.
Recolher aos cofres públicos conforme lhe seja instruído na oportunidade,
as importâncias referentes às multas que lhe forem aplicadas ou às indenizações
devidas, sob pena de serem descontadas do pagamento de sua fatura.
Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias, os produtos que apresentarem
defeitos sem nenhuma despesa para a Administração, sem prejuízo das sanções
cabíveis, os produtos que apresentarem vícios ou defeitos ocultos que o tornem
impróprio ao uso a que é destinado, sem nenhuma despesa para a Administração.
Manter todas as condições exigidas no certame licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA
EXECUÇÃO:

OITAVA

–

DAS

CONDIÇÕES

GERAIS

DE

a) Os produtos objetos deste contrato deverão ser entregues no local
disponibilizado quando da assinatura do contrato, conforme TERMO DE
REFERÊNCIA do Processo nº 170-22.639/2020, sem demais ônus para
Administração;
O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, da lei nº 8.666/93, por
servidor formalmente designado para este fim, no local indicado pela
CONTRATANTE;
b) Os produtos deverão ser entregues no prazo mencionado no caput desta cláusula,
a contar do recebimento da Ordem de fornecimento, obedecidas às
especificações técnicas pertinentes, obrigando-se a CONTRATADA a
providenciar, as suas expensas CIF, a substituição do bem, no todo ou em parte,
no prazo de 05 (cinco) dias, no local indicado no TERMO DE REFERÊNCIA,
desde que:
I)

Não atenda as especificações do Edital;

II)

Seja recusada pela Comissão de Recebimento da SEMDEL;

III)
Apresente falha na fabricação, embalagem, impropriedade, ou qualquer
outra questão que ponha em dúvida o consumo e manuseio quando da sua
utilização.
c) No caso de não serem tomadas as providências dentro do prazo de 03 (três) dias
da solicitação para substituição mencionada no parágrafo anterior, a SEMDEL
poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da firma
fornecedor, sem prejuízo de outras penalidades;
d) No caso de devolução do bem por estar em desacordo com as especificações
licitadas, todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA;
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e) A contratada deverá informar à SEMDEL o dia e a hora da entrega do bem, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas;
f) Os custos da substituição do produto rejeitado correrão exclusivamente à conta
da CONTRATADA;
g) O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito
desempenho dos produtos fornecidos cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilização do referido material.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESCISÃO:
O Contrato poderá ser rescindido pelo não cumprimento de qualquer uma das
cláusulas do Contrato a critério da parte não inadimplente. Fica, entretanto, estabelecido
que a decisão sindical ou interpelação judicial se dará automaticamente, independente
de qualquer aviso extrajudicial ou interpelação judicial nos seguintes casos:
a) Falência, concordata, morte da CONTRATADA ou dissolução da firma
CONTRATADA;
b) Interrupção dos trabalhos, pela CONTRATADA por mais de 10 (dez)
dias consecutivos, sem motivo justificado;
c)

Quando a CONTRATADA cometer por mais de três vezes a mesma
infração, poderá o CONTRATANTE, para se ressarcir de prejuízos,
utilizar-se de qualquer das importâncias que estiverem em seu poder,
relativas a trabalhos feitos e não pagos, caso seja rescindido o Contrato,
por um dos motivos anteriormente expostos;

d) Fica ainda o CONTRATANTE com o direito, no caso de rescisão, de
utilizar todas as máquinas, aparelhos e ferramentas de propriedade da
CONTRATADA, existente no local da obra, devolvendo-as após
concluída a obra, não ficando sujeito a nenhum pagamento por mínimo
que seja;
e) No caso de rescisão do Contrato o CONTRATANTE tomará posse da
obra imediatamente, procedendo na presença de testemunhas idôneas, o
seu inventário de tudo que no local existir.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO:
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
CONTRATANTE, na imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO:
Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja dirimir, quaisquer
dúvidas oriundas do presente instrumento.
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E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes firmam o
presente Contrato, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para só efeito.

São Luís (MA), _____ de ____________ de 2020.

___________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER – SEMDEL
WALDILSON JASSON DO CARMO PEREIRA LAGO JÚNIOR
CONTRATANTE
___________________________________________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA:

____________________________

____________________________

CPF nº

CPF

DE ACORDO.

Renato Arlen Sousa Botelho
Analista Jurídico - SEMDEL
OAB/MA nº 7.963
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