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HORÁRIO: 10h  (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 200078 – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO

PRAZO PRA ENVIO DE PROPOSTA: da data da publicação do aviso até o horário limite de início da
sessão pública.

A UNIÃO, representada pela PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO,

por intermédio de seu Secretário Estadual, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo Regimento

Interno do Ministério Público Federal,  Portaria PGR nº 382, de 05 de maio de 2015, do Exmo. Sr.

Procurador-Geral da República, torna público que, por meio do Pregoeiro (Portaria nº 08/2016, do Sr.

Procurador-Chefe  da  PR/MA,  publicada  em  15  de  janeiro  de  2016),  fará  realizar  licitação  para

REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR

PREÇO, para  EXECUÇÃO INDIRETA,  sob a forma de fornecimento parcelado, em conformidade

com o que determina a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 5.450/2005 e a Lei nº 8.666/1993, tendo por

finalidade  o  REGISTRO  DE  PREÇOS,  nos  termos  do  art.  15,  inciso  II,  da  Lei  nº  8.666/1993,

regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014, da Lei Complementar

nº 123/2006 e demais normas pertinentes, e pelas demais exigências deste Edital e de seus anexos. 

RETIRADA DESTE EDITAL –  O download deste Edital está disponível gratuitamente nas seguintes
páginas da Internet: http://transparencia.prma.mpf.mp.br/licitacoes e www.comprasgovernamentais.gov.br,
ou poderá ser solicitado por e-mail (prma-cpl@mpf.mp.br) ou, ainda, na sede da PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO, situada na Av. Senador Vitorino Freire, n° 52, Areinha, São
Luís/MA, CEP 65.030-015.

DO ÓRGÃO GERENCIADOR – A Procuradoria da República no Maranhão é o órgão responsável pela
condução dos procedimentos que objetivam registrar os preços para possível contratação futura dos
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insumos  objeto  deste  Edital,  sendo responsável  pelo  gerenciamento  da ata  de registros  de preços
decorrentes deste processo.

DA EXCLUSIVIDADE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – Atendendo ao disposto no art.
48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, este certame destina-se exclusivamente
a licitantes enquadradas como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA FINAL

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IV – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A abertura  da  presente  licitação  dar-se-á  em sessão  pública,  por  meio  de  sistema  eletrônico
(comunicação pela Internet), dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado no preâmbulo
deste Edital.

1.2. A licitante  vencedora,  bem como  as  licitantes  que  tiverem seus  registros  feitos  na  ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, ficam vinculadas a todas as condições estabelecidas neste Edital, no Termo
de Referência, na Ata de Registro de Preços e seus Anexos.

1.3. Em caso  de  divergência  entre  normas  infralegais  e  as  contidas  neste  Edital,  prevalecerão  as
últimas.

1.4. Todas as referências de tempo estabelecidas neste Edital,  no aviso e durante a sessão pública
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, desta forma, serão registradas no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.

1.5. Não ocorrendo expediente ou havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil
subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.

2. OBJETO

2.1. Registro de Preços, para aquisição de água mineral sem gás, em garrafões de 20 litros, conforme
condições,  quantidades,  exigências  e  estimativas  estabelecidas  neste  instrumento  e  no  Termo  de
Referência (ANEXO I deste edital).

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta de recursos específicos consignados ao
Ministério  Público  da  União,  no  Orçamento  Geral  da  União,  os  quais  serão  discriminados  na
respectiva Nota  de Empenho,  no programa de trabalho e  elemento  de despesa próprio,  conforme
normas legais e regulamentares.
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4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

4.1. Poderão  participar  desta  licitação,  pessoas  jurídicas  devidamente  enquadradas  como
microempresas ou empresas de pequeno porte que explorem ramo de atividade compatível com os
objetos  licitados  e  que  atendam às  condições  exigidas  neste  edital  e  seus  anexos,  devendo estar
cadastradas no SICAF, bem como devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação SLTI, por meio do Site: www.comprasgovernamentais.gov.br para acesso ao sistema
eletrônico.

4.2. A participação no Pregão dar-se-á através do Sistema COMPRASNET, pela utilização de senha
privativa da licitante, incumbindo-lhe providenciar o seu credenciamento no SICAF.

4.3. O credenciamento para o certame dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível,  para acesso ao sistema eletrônico,  conforme estabelece o art.  3º,  § 1º,  do
Decreto nº 5.450/05.  Considerar-se-á devidamente constituído o representante da licitante que por
meio da citada chave de identificação e senha acessar o sistema eletrônico deste Pregão, tomando a
PRMA como firmes todas  as  ofertas,  declarações  e  atos  por  ele  praticados,  tendo-os  por  atos  da
própria licitante.

4.4. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a manutenção das condições de credenciamento
perante o SICAF, bem como, das condições de uso das chaves e senhas de acesso ao sistema eletrônico
COMPRASNET.

4.5. Uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema
ou  à  Procuradoria  da  República  no  Estado  do  Maranhão  responsabilidade  por  eventuais  danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão  eletrônico,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios  diante  da
inobservância  de  qualquer  mensagem  emitida  pelo  sistema  ou  de  sua  desconexão,  bem  como
acompanhar todos os atos pertinentes ao Pregão até o momento da homologação do certame.

4.7. Deverá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

4.8. O Pregão será  conduzido pela Procuradoria  da República no Maranhão,  com apoio técnico e
operacional  do  Ministério  do Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  representado pela  Secretaria  de
Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, que atuará como provedor do sistema eletrônico para
esta licitação.

4.9. Como requisito para a participação no Pregão, as licitantes deverão declarar em modelo próprio
do sistema eletrônico que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

4.9.1. Declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará a licitante às
sanções previstas no presente Edital.

4.10. Não poderão participar deste Pregão:

4.10.1. Empresas estrangeiras que não funcionem no País;

4.10.2. Empresas  que  se  encontrem sob  falência,  concordata,  ou  em processo  de  recuperação
judicial  ou  extrajudicial,  dissolução,  fusão,  cisão,  incorporação,  liquidação,  ou  sob  concurso  de
credores;

4.10.3. Empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com a Procuradoria da República no
Maranhão, durante o prazo da sanção aplicada, bem como empresa que tenha sido declarada inidônea
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou
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até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo
com os seguintes cadastros:

a) Cadastro Unificado de Fornecedores do Governo Federal – SICAF;

b) Cadastro Nacional  de empresas inidôneas e suspensas – CEIS da Controladoria Geral  da
União (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/);

c) Cadastro  de  Licitantes  Inidôneos  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/arq  u  ivos/Inidoneos.h
tml);

d) Cadastro nacional de condenações cíveis por improbidade administrativa do CNJ – Conselho
Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

4.10.4. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.11. É vedado, pessoa física ou jurídica, mesmo que credenciada por processo legal, representar mais
de uma empresa nesta licitação.

4.12. A simples participação neste certame implica, por parte da licitante:

4.12.1. Em concordância com todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

4.12.2. Na  ciência  de que,  no preço final  proposto,  estão incluídos todos os  tributos  e  demais
encargos.

4.12.3. Na ciência de que, em caso de divergências entre os valores apresentados nas propostas
escritas, será adotado o critério de preferência descrito a seguir, em ordem decrescente de prioridade:

a) Os valores expressos em algarismos (absolutos) sobre os índices percentuais.

b) O valor unitário sobre o valor total.

c) O valor escrito por extenso sobre o expresso em algarismo.

5. DA PROPOSTA INICIAL

5.1. A licitante deverá remeter, até a data e horário marcados para abertura da sessão, exclusivamente
por  meio  eletrônico,  via  internet,  a  proposta  com o  MENOR PREÇO GLOBAL,  quando então
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento das propostas.

5.1.1. A Proposta de Preço será considerada completa, abrangendo todos os custos necessários à
entrega  dos  produtos  licitados,  incluindo  tributos,  tarifas,  fretes,  embalagens,  encargos  sociais,
garantias e demais despesas que possam influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento.

5.2. 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 e seus
anexos.

5.3. 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 de quatorze anos.

5.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em
campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para
fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

5.5. A declaração falsa  relativa  ao  cumprimento  dos requisitos  de habilitação,  à  conformidade  da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante
às sanções previstas neste Edital.

5.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
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5.7. Qualquer elemento que possa identificar  a licitante importa  desclassificação da proposta,  sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

5.8. Até  a  abertura  da  sessão,  a  licitante  poderá  retirar  ou  substituir  a  proposta  anteriormente
encaminhada.

5.9. A proposta deverá conter:

5.9.1. As  especificações  detalhadas  do  objeto  de  forma  clara  e  precisa.  Caso  haja  descrição
complementar  do  objeto,  deve  ser  utilizado  o  campo  próprio  para  descrição  das  características
complementares, vedado o preenchimento deste com dados aleatórios;

5.9.2. Os valores da proposta, expressos em moeda corrente nacional (Real), já consideradas todas
as despesas.

5.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital;

5.11. A apresentação  da  proposta  implica  plena  aceitação,  por  parte  da  licitante,  das  condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. A abertura da sessão pública deste pregão eletrônico, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3. A sessão pública será suspensa:

6.3.1. Por decisão do Pregoeiro, quando forem verificados transtornos ou impedimentos ao bom
andamento do certame;

6.3.2. Automaticamente, às 18h, caso não tenha sido encerrada;

6.3.3. Para análise mais detalhada da proposta, após o encerramento dos lances, ou dos documentos
de habilitação.

6.4. A ausência  de  resposta  da  licitante  às  requisições  e  determinações  do  Pregoeiro,  no  prazo
concedido, importará no prosseguimento do certame. Caso seja aberto prazo para a licitante prestar
informações ou apresentar documentos e esta deixar o prazo transcorrer in albis, não lhe será dado o
direito  de  fazê-lo  posteriormente.  Conforme  o  caso,  será  convocado o  próximo  classificado pelo
sistema.

6.5. Caso o certame seja suspenso, o Pregoeiro deverá indicar a data e o horário previstos para reinício
da sessão pública.

6.6. 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.

7. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO

7.1. 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.

7.2. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do
Pregão  será  suspensa  automaticamente  e  terá  reinício  somente  após  comunicação  expressa  aos
participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
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8. DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que
não  estejam em conformidade  com os  requisitos  estabelecidos  neste  Edital,  que  sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

8.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

8.3. As propostas, contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos, estarão disponíveis na
internet.

8.4. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que:

8.4.1. Contrariem os requisitos estabelecidos neste Edital,  não sendo considerados motivos para
desclassificação, simples omissões ou erros materiais na proposta, desde que sejam irrelevantes e não
prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da proposta;

8.4.2. Não atendam às exigências do ato convocatório ou que apresentem dispositivos contrários à
lei e à regulamentação vigente;

8.4.3. Contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos não
previstos neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

8.4.4. Forem omissas,  vagas,  apresentarem irregularidades  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o
julgamento,  bem como  as  que  apresentarem preços  ou  vantagens  baseadas  nas  ofertas  de  outras
licitantes;

8.4.5. Que identifiquem a licitante;

8.4.6. Ofertem preços manifestamente inexequíveis,  assim considerados aqueles irrisórios ou de
valor  zero  ou  que  não  venham a  ter  sua  viabilidade  demonstrada  através  de  documentação  que
comprove que o custo do produto é coerente com o de mercado.

8.5. O julgamento das propostas obedecerá ao critério de MENOR PREÇO GLOBAL, considerando
todas as despesas, ônus e recomendações constantes neste Edital e seus Anexos.

8.6. O  sistema  ordenará,  automaticamente,  as  propostas  classificadas  pelo  Pregoeiro,  sendo  que
somente estas participarão da fase de lances.

9. DA ETAPA DE LANCES

9.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances para cada um
dos  itens,  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,  sendo  imediatamente  informadas  do
recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

9.3. A licitante  somente  poderá  oferecer  lance inferior  ao último por  ela  ofertado e  registrado no
sistema.

9.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se sem a identificação da ofertante.

9.5. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

9.6. 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.

9.7. Durante  a  fase  de  lances,  o  Pregoeiro  poderá  excluir,  justificadamente,  lance  cujo  valor  seja
manifestamente inexequível.

9.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, limitada ao prazo
máximo de 20 (vinte) minutos.
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9.9. Decorrido o prazo fixado pelo pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances,  após o que transcorrerá período de tempo de até 30 minutos,  aleatoriamente
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

9.10. Após o encerramento da fase de lances o Sistema ordenará, de forma crescente, os lances finais
de cada licitante, para o item em disputa.

10. DA NEGOCIAÇÃO

10.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o
valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste
Edital.

10.2. A negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,  podendo  ser  acompanhada  pelas  demais
licitantes.

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

11.1. Se houver participação nesta licitação de microempresas, empresas de pequeno porte, considerar-
se-á empate quando a proposta dessas empresas for igual  ou até 5% (cinco por cento) superior à
proposta classificada em primeiro lugar. 

11.2. Na hipótese do item anterior e desde que a proposta classificada em primeiro lugar não tenha
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletrônico procederá da
seguinte forma:

11.2.1. classificação  das  propostas  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  se
enquadrem na situação prevista neste subitem 11.1;

11.2.2. convocação  da  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  que  apresentou  a  menor
proposta dentre as classificadas na forma deste subitem 11.2, “a”, para que, no prazo de 5 (cinco)
minutos  após  o  encerramento  dos  lances,  sob  pena  de  preclusão,  apresente  uma  última  oferta,
obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, para o desempate, situação em que será classificada
em primeiro lugar;

11.2.3. não  sendo  apresentada  proposta  pela  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  na
situação deste  subitem 11.2,  “b”,  ou não ocorrendo a regularização fiscal  na  situação do subitem
12.5.1, ou, ainda, não ocorrendo a contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as
propostas remanescentes, classificadas na forma deste subitem 11.2, “a”, para o exercício do mesmo
direito.

11.3. Caso não ocorra a contratação ou a situação prevista nos subitens 11.1 e 11.2, o objeto será
adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.

12. DA PROPOSTA FINAL E DA ETAPA DE JULGAMENTO/ACEITE

12.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro fixará o prazo
de 01 (uma) hora à licitante detentora do menor lance, para o envio da Proposta Final (conforme
modelo constante do Anexo II), com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, em campo
próprio do sistema COMPRASNET, ocasião em que o sistema encaminhará, via chat, mensagem de
convocação disponibilizando-a  a  todos,  inclusive  para  a  sociedade.  Nesse  momento  o  fornecedor
convocado deverá encaminhar arquivo, por meio do link “Anexar”, no prazo acima mencionado, caso
contrário terá sua proposta desclassificada, passando-se à análise da subsequente.
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12.1.1. A  proposta  deverá  ter  suas  folhas  rubricadas  e  a  última  conter  data,  assinatura  e
identificação do signatário,  que obrigatoriamente deverá possuir capacidade para o ato (rubricas e
assinatura poderão constar apenas dos originais encaminhados no prazo definido pelo Pregoeiro de
acordo com o presente Edital);

12.1.2. A proposta deverá conter uma única cotação de preço.

12.1.3. O  valor  da  proposta  para  efeito  de  julgamento  deverá  conter,  no  máximo,  duas  casas
decimais;

12.1.4. Na descrição detalhada do objeto, deverá ser apresentada a Marca e Modelo do produto
ofertado, quando esta informação for aplicável.

12.1.5. O prazo fixado no subitem 12.1 poderá, por manifestação da licitante, e após autorização do
Pregoeiro, ser estendido em mais 01 (uma) hora;

12.2. Para fins de aceite da proposta, serão exigidos da licitante classificada em 1º lugar:

12.2.1.  preço unitário menor ou igual ao preço unitário estabelecido no ANEXO I deste Edital com
base no inciso X do art. 40 da Lei nº 8.666/1993;

12.2.2. o envio, via sistema, da proposta atualizada ao novo lance, se houver, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, que somente será dilatado desde que solicitado e justificado pelo licitante e aceito por
ele.

12.3. Na  impossibilidade  de  envio  da  proposta  em campo  próprio  do  sistema,  deverá  a  licitante
comunicar  tal  situação e  justificar  a  solicitação de envio  por  meio  do endereço eletrônico prma-
cpl@mpf.mp.br.  Havendo  a  autorização  do  Pregoeiro,  os  documentos  serão  digitalizados  e
disponibilizados para a consulta aos demais licitantes no próprio sistema ou, na impossibilidade deste,
no site www.prma.mpf.mp.br.

12.4. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade da
proposta em relação às especificações técnicas do objeto e quanto à compatibilidade do preço ofertado
em  relação  ao  valor  estimado  para  a  contratação,  considerando MENOR  PREÇO  GLOBAL,
conforme o Termo de Referência (ANEXO I).

12.5. Durante  a  análise  da  proposta,  poderá  o  Pregoeiro,  a  seu  critério  e  mediante  prazo  a  ser
determinado,  solicitar  retificações  necessárias,  quanto  a  eventuais  erros  encontrados,  desde  que
mantido o preço final ofertado; 

12.6. Não  atendidas  as  exigências  do  Pregoeiro  quanto  à  retificação  da  proposta  a  mesma  será
desclassificada, salvo se houver justificativa plausível;

12.7. Os  atos  e  documentos  constantes  dos  arquivos  e  registros  digitais  referentes  à  proposta  e
documentação de habilitação serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e
prestação de contas.

12.8. Será recusada a proposta:

12.8.1. Que contrarie os requisitos estabelecidos neste Edital, não sendo considerados motivos para
desclassificação, simples omissões ou erros materiais na proposta, desde que sejam irrelevantes e não
prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da proposta;

12.8.2. Que apresentar o valor da proposta para efeito de julgamento superior ao limite máximo
para o item, conforme especificado no Termo de Referência (ANEXO I);

12.8.3. Que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro.

12.8.4. Com preço manifestamente  inexequível,  assim considerado aquele  que não venha a ter
demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução
do objeto do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao § 1º do art. 48 da Lei 8.666/93.
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12.8.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º
8.666/93,  para efeito de comprovação de sua exequibilidade,  podendo-se adotar,  dentre outros,  os
seguintes procedimentos:

a) Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações
em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

b) Levantamento  de  informações  junto  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  e  junto  ao
Ministério da Previdência Social;

c) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

d) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

e) Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a
iniciativa privada;

f) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;

g) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

h) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

i) Estudos setoriais;

j) Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

k) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

12.9. Não serão aceitas propostas de empresas que estejam incluídas, como inidôneas,  em um dos
cadastros abaixo:

12.9.1. Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS
(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/);

12.9.2. Cadastro  de  Licitantes  Inidôneos  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/arquivos/Inidoneos.h
tml);

12.9.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa do Conselho
Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

12.10. Não  se  considerará  qualquer  oferta  de  vantagem  não  prevista  neste  Edital,  inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.11. O  Pregoeiro  poderá  solicitar  parecer  de  técnicos  pertencentes  ao  quadro  de  pessoal  da
Procuradoria da República no Maranhão ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.

12.12. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de
preço e ao objeto, o Pregoeiro passará à fase de habilitação, a ser procedida em conformidade com o
disposto no Item 13.

12.13. Se  a  proposta  não  for  aceitável  ou  se  a  licitante  não  enviar  a  proposta  com  os  valores
readequados ao  lance final  ou  se  a  licitante  não atender  as  exigências  habilitatórias,  o  Pregoeiro
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta que atenda a este Edital.

13. DA HABILITAÇÃO

13.1. Após a aceitação do objeto, o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação do
licitante no SICAF e em outros documentos exigidos no Edital.
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13.2. Para habilitação serão exigidos os seguintes documentos, nos termos do art. 14 do Decreto nº
5.450/2005:

13.2.1. Habilitação Jurídica – Nível II no SICAF;

13.2.2. Regularidade Fiscal Federal – Nível III no SICAF;

13.2.3. Regularidade Fiscal Estadual/Municipal – Nível IV no SICAF;

13.2.4. Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, emitida pelo Comprasnet;

13.2.5. Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e com menos de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc.
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/1999), emitida pelo Comprasnet;

13.2.6. Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  consultada  pelo  Pregoeiro  no  sítio  oficial
pertinente.

13.2.7. CEIS  –  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  da  CGU  (Portal  da
Transparência do Governo Federal http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/).

13.2.8. Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Improbidade  Administrativa  do  CNJ  –
Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido. php).

13.2.9. Cadastro  de  Licitantes  Inidôneos  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/arquivos/Inidoneos.h
tml).

13.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

13.4. Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante  inabilitado,  por  falta  de
condição de participação.

13.5. As licitantes que estiverem com as certidões desatualizadas, deverão apresentar os documentos
que supram esta exigência, conforme segue:

13.5.1. Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

13.5.2. Certidão  Negativa  de  Débitos  (CND)  ou  Certidão  Positiva  de  Débitos  com Efeitos  de
Negativa (CPDEN) Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;

13.5.3. Certificado de regularidade do FGTS – CRF, junto ao gestor, dentro do prazo de validade; e
por meio da documentação complementar especificada neste Edital.

13.6. O Pregoeiro realizará as seguintes verificações complementares:

13.6.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei
nº 12.440, de 7 de julho de 2011. (http://www.tst.jus.br/certidao)

13.7. Tratando-se de licitação exclusiva para  microempresas  e  empresas de pequeno porte,  para a
habilitação serão considerados, caso necessário, os critérios de tratamento diferenciado e simplificado
previstos na Lei Complementar nº 123, de 14/12/06, e no Decreto nº 6.204, de 05/09/07, procedendo-
se da seguinte forma:

13.7.1. A comprovação de regularidade fiscal  das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de contratação;
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13.7.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, na fase de habilitação, deverão apresentar
toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal,  mesmo que esta apresente
alguma restrição;

13.7.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05  (cinco)  dias  úteis,  cujo termo inicial  corresponderá  ao  momento  em que o  proponente  for
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, desde que expressamente requerido
pela licitante, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;

13.7.4. A não-regularização da documentação,  no prazo previsto no subitem anterior,  implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993 e art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, e art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005,
sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação.

13.8. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital,  ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.

13.9. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da
proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

13.10. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de
certidões por sítios oficiais.

13.10.1. Caso o Pregoeiro não logre  êxito  em obter  a  certidão correspondente  através  do sítio
oficial,  ou  na  hipótese  de  se  encontrar  vencida  no  referido  sistema,  a  licitante  será  convocado a
encaminhar,  no  prazo  de  01  (uma)  hora,  documento  válido  que  comprove  o  atendimento  das
exigências deste Edital,  sob pena de inabilitação,  ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal  das microempresas,  empresas de pequeno porte  e  das sociedades cooperativas,
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

13.11. Se a  licitante for a matriz,  todos os documentos  deverão estar  em nome da matriz,  e  se a
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

13.11.1. Não  serão  aceitos  documentos  com  indicação  de  CNPJ  diferentes,  salvo  aqueles
legalmente permitidos.

13.12. Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o  Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade do certame.

13.13. No julgamento da habilitação,  o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

13.14. Constatado  o  atendimento  às  exigências  de  habilitação  fixadas  no  Edital,  o  licitante  será
declarado vencedor.

13.15. Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser enviados eletronicamente
pelo  sistema  COMPRASNET,  ou,  na  impossibilidade  de  envio  pelo  sistema,  pelo  e-mail  prma-
cpl@mpf.mp.br.

13.16. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
cláusula, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

13.17. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome
da licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
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14. DO RECURSO

14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de, no mínimo, 30
(trinta minutos), para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,  mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso;

14.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

14.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a  contar  do término do prazo do recorrente,  sendo-lhes  assegurada vista  imediata  dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

14.4. Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados,  no  endereço
constante neste Edital.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em
que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

15.2. A homologação deste Pregão compete ao Secretário Estadual da Procuradoria da República no
Maranhão.

16. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DO SECRETÁRIO ESTADUAL

16.1. Cabem ao Pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto 5.450/2005.

16.2. Ao Secretário Estadual da Procuradoria da República no Maranhão cabe:

16.2.1. Adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, se houver interposição de recurso;

16.2.2. Homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão;

16.2.3. Anular  este  Pregão  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  qualquer  pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado;

16.2.4. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público,
por motivo de fato superveniente devidamente comprovado.

16.3. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente na proposta ou na documentação.

16.4. 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  apresentados,  mediante  despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
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17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Após  a homologação da licitação,  o  registro de preços observará,  entre  outras,  as  seguintes
condições:

17.1.1. Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com
preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame;

17.1.2. A ordem  de  classificação  dos  licitantes  registrados  na  ata  deverá  ser  respeitada  nas
contratações.

17.2. O registro a que se refere o subitem 17.1.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva,
no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no subitem 17.5 deste edital.

17.2.1. No momento da Homologação do pregão, o sistema COMPRASNET enviará um e-mail a
todos os fornecedores com propostas NÃO RECUSADAS para que eles possam manifestar interesse
em aderir ao Cadastro de Reserva pelo preço do primeiro colocado.

17.3. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:

17.3.1. O valor unitário e total dos itens, objeto deste pregão, do licitante mais bem classificado
durante a etapa competitiva; e

17.3.2. Os licitantes que tiverem aceito igualar o valor de sua proposta ao da licitante mais bem
classificado. 

a) Quando da ocorrência do subitem anterior, a licitante que quiser compor a ATA de Registro
de Preços,  deverá  atender  as  qualificações  de  sua proposta  e  de habilitação,  conforme  condições
estabelecidas nos itens 12 e 13 deste Edital.

17.4. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 17.3.2, serão classificados
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

17.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

17.5.1. Não  assinar  e/ou  encaminhar,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  a  ATA DE REGISTRO DE
PREÇO, contados da data de postagem pelo licitante;

17.5.2. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

17.5.3. Não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

17.5.4. Não aceitar reduzir o seu valor individual e total registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;

17.5.5. Quando no ato do fornecimento do(s) objeto(s) e apresentação da nota fiscal, for observado
que a mesma não se enquadra nas condições estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, caso
tenha usufruído deste benefício quando da realização do pregão eletrônico para sagrar-se vencedora do
certame; ou

17.5.6. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou
no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

17.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,  devidamente  comprovados  e
justificados:

17.6.1. Por razão de interesse público; ou

17.6.2. A pedido do fornecedor.

17.7. O prazo de validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses, contado a
partir da data de sua assinatura.
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17.8. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

17.9. As demais regras disciplinadoras da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive quanto a seu
cancelamento,  à  revisão  dos  preços  e  às  obrigações  das  partes,  encontram-se  no  ANEXO  III  –
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

18. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADE
NÃO PARTICIPANTE 

18.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

18.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,  desde  que  este  fornecimento  não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

18.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,  por
órgão  ou  entidade,  a  cem  por  cento  dos  quantitativos  dos  itens  do  instrumento  convocatório  e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

18.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

18.5. Ao  órgão  não  participante  que  aderir  à  ata  competem  os  atos  relativos  à  cobrança  do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

18.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

18.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo
órgão não participante.

19. DO FORNECIMENTO

19.1. O fornecimento dos insumos, objeto deste edital, será realizado após formalização do pedido por
parte do ÓRGÃO REQUISITANTE.

19.2. As condições de entrega e recebimento dos itens objeto deste certame estão estabelecidas no
Termo de Referência (ANEXO I deste edital).

20. DO EMPENHO E DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento será realizado nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, quando da
efetivação da(s) contratação(ões) futura(s).

20.2. Para fins de pagamento será observado o Acordo de Níveis de Serviço constante do Anexo IV
deste Edital. 
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21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:

21.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de
registro de preços;

21.1.2. Apresentar documentação falsa;

21.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.5. Não mantiver a proposta;

21.1.6. Cometer fraude fiscal;

21.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.3.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

21.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;

21.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

21.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.6. A autoridade competente,  na  aplicação das  sanções,  levará  em consideração  a  gravidade  da
conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à  Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

21.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.

22. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

22.1. Até 2 (dois) 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
para o endereço eletrônico prma-cpl@mpf.mp.br, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF, ou
entregue no protocolo desta PRMA.

22.1.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.

22.1.2. 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.
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22.2. 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  prma-
cpl@mpf.mp.br.

22.3. As  respostas  às  impugnações  e  aos  esclarecimentos  solicitados  serão  disponibilizadas  no
endereço  eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.br,  assim como  no sítio  da  Procuradoria  da
República no Maranhão (www.prma.mpf.mp.br).

23. DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS – ANS

23.1. O processo de avaliação do fornecimento a ser prestado pela empresa contratada terá como base
o atendimento aos padrões, condições e especificações definidas neste Edital e seus anexos.

23.2. Para  mensuração dos  níveis  de qualidade esperados  na prestação  do serviço  será  adotado o
Acordo de Níveis de Serviço (ANS), conforme Anexo IV deste Edital, por meio do qual, mediante a
adequação  dos  pagamentos  aos  resultados  efetivamente  obtidos,  verificar-se-á  se  os  resultados
contratados foram realizados nos prazos e condições exigidos.

23.3. Caso não seja atingido o nível de qualidade esperado na prestação do serviço, o valor mensal a
ser pago à contratada será reduzido, conforme disposto no Acordo de Níveis de Serviço constante do
Anexo IV.

24. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1. A licitante deverá atender, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos na
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010 e no Decreto nº 7.746, de 05/06/2012. 

24.2. A Procuradoria  da  República  no  Maranhão  poderá  solicitar  a  apresentação  de  cópias  dos
documentos  que  comprovem  o  atendimento  das  exigências  da  legislação  ambiental  inerente  às
atividades desenvolvidas.

24.3. A comprovação  do  cumprimento  do  disposto  acima,  se  dará  por  meio  da  apresentação  de
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro
meio de prova que ateste que o bem fornecido atende as exigências deste termo de referência.

24.4. Em relação às  condições  de trabalho da mão de obra  nas  empresas  contratadas,  as  mesmas
devem atender às normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE,
quanto à Segurança e Medicina do Trabalho.

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa  entre  as  interessadas,  atendidos  o  interesse  público  e  o  da  Administração,  sem
comprometimento da segurança da contratação.

25.2. O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  no  afastamento  da
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta
durante a realização da sessão pública deste Pregão e desde que não fique comprometido o interesse
do órgão promotor do certame, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.

25.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

25.4. Nenhuma  indenização  será  devida  às  licitantes  pela  elaboração  ou  pela  apresentação  de
documentação referente ao presente Edital.
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25.5. O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como equipamentos ou
conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em participar deste Pregão.

25.6. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não
implicarão direito à contratação.

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento,  observando-se  que  só  se  iniciam e  vencem prazos  em dia  de  expediente  normal  na
Procuradoria da República no Estado do Maranhão, exceto quando for explicitamente disposto em
contrário.

25.8. O  Secretário  Estadual  poderá  revogar  a  presente  licitação  por  razões  de  interesse  público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos
do art. 29 do Decreto n.º 5.450, de 31.01.2005.

25.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão,
este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

25.10. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, será marcada
outra data para a realização da sessão.

25.11. O  download  deste  Edital  está  disponível  gratuitamente  nas  seguintes  páginas  da  Internet:
http://transparencia.prma.mpf.mp.br/licitacoes e www.comprasgovernamentais.gov.br.

25.12. Quaisquer  questionamentos  sobre  o  disposto  no  presente  Edital  deverão  ser  enviados  ao
Pregoeiro,  em até  03  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  fixada  para  abertura  da  sessão  pública,
exclusivamente  via  internet,  no  endereço:  prma-cpl@mpf.mp.br.  Demais  informações  poderão  ser
dirimidas pelos telefones (98) 3213-7144 ou (98) 3213-7182.

25.13. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com o que reza a Legislação
e, em última instância, pelo Procurador-Chefe.

25.14. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo
da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Maranhão.

São Luís, 13 de janeiro de 2017.

GREYCE FONSECA E SILVA HELAL

Pregoeira Substituta/PRMA
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 1. OBJETO

 1.1. Registro  de  Preços,  para  aquisição  de  água  mineral  sem gás,  em vasilhame  retornável  para
acondicionamento  de  água  mineral,  conforme  condições,  quantidades,  exigências  e  estimativas,
estabelecidas neste instrumento:

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE
DE

MEDIDA

QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

FORNECIMENTO  DE  ÁGUA  MINERAL  –
REABASTECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS.
Marca  de  referência:  Lençóis  Maranhenses,  equivalente  ou
qualidade  superior.  Obrigatório  Serviço  de  Atendimento  ao
Consumidor sob responsabilidade da empresa.

Unidade 1.800 5,06 9.108,00

 1.2. A água deve atender as seguintes características: ser classificada como mineral, fornecida em
embalagem  original  devidamente  lacrada,  na  forma  do  Decreto-lei  nº  7.841,  de  08/08/1945,
Código de Águas Minerais, sem sinais de violação ou contaminação, contendo rótulo padronizado
aprovado pelo DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), o qual deve conter: nome
da fonte; natureza da água; localidade; data e número da concessão; nome do concessionário;
constantes físico-químicas, composição analítica e classificação, segundo o DNPM; volume do
conteúdo; carimbo com ano e mês do engarrafamento.

 2. ENQUADRAMENTO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2.1. Perspectiva Processos Internos.

2.2. Objetivo(s) 
Estratégico(s)

Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente 
e sustentável.

2.3. Indicador(es)
Percentual de licitações com critérios de sustentabilidade.

Percentual de licitações executadas com sucesso no último semestre.

2.4. Iniciativa(s) Promover compras compartilhadas com outras unidades.

 3. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

 3.1. A licitante deverá atender, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos na
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010 e no Decreto nº 7.746, de 05/06/2012. 

 3.2. A Procuradoria  da  República  no  Maranhão  poderá  solicitar  a  apresentação  de  cópias  dos
documentos  que  comprovem  o  atendimento  das  exigências  da  legislação  ambiental  inerente  às
atividades desenvolvidas.

 3.3. A comprovação  do  cumprimento  do  disposto  acima,  se  dará  por  meio  da  apresentação  de
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro
meio de prova que ateste que o bem fornecido atende as exigências deste termo de referência.
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 3.4. Em relação às condições de trabalho da mão de obra nas empresas contratadas, as mesmas devem
atender às normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, quanto
à Segurança e Medicina do Trabalho.

 4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

 4.1. O quantitativo estimado para aquisição dos itens foi projetado para atender uma demanda de 12
(doze) meses da Procuradoria da República no Maranhão – PR/MA, tomando-se como base o histórico
de consumo fornecido pela Seção de Manutenção e Serviços Gerais/Setor de Logística da PR/MA. 

 4.2. O produto  deve  ser  fornecido  para  abastecimento  desta  sede,  durante  a  vigência  da  Ata  de
Registro de Preços, e serão adquiridos parceladamente, conforme a demanda e consumo.

 5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

 5.1. Os itens deverão ser entregues em remessas parceladas, nas seguintes condições:

 5.1.1 Os  materiais  serão  entregues  à  SEÇÃO  DE  MANUTENÇÃO  E  SERVIÇOS
GERAIS/SETOR DE LOGÍSTICA, nas dependências da Procuradoria da República no Maranhão,
situada na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 52, Bairro Areinha, nesta Capital, observando-se:

a) Os  materiais  serão  fornecidos  conforme  solicitação  da  Procuradoria  da  República  no
Maranhão – PRMA, por meio da SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS/SETOR DE
LOGÍSTICA, ou outra designada para tanto, com prazo máximo de 24 horas úteis para a entrega.

b) Os  materiais  deverão  ser  entregues  dentro  do  horário  de  funcionamento  da  PR/MA,  de
segunda a sexta-feira, podendo, eventualmente, ocorrer também aos sábados, domingos e feriados, de
acordo com as necessidades do Órgão.

c) Os  materiais  serão  recebidos  mediante  aprovação  do  Gestor  do  Contrato  que  deverá
confirmar  as  caraterísticas  e  as  quantidades  solicitadas,  conforme  as  especificações  técnicas
contratadas.

 5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização
do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.

 5.3. Os  produtos  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as
especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  ou  considerados  fora  das
condições de consumo, que apresentarem deterioração, alterações na cor, sabor e aspectos diferentes
das características naturais,  quando de sua entrega ou durante o período de validade, devendo ser
substituídos no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.

 5.4. Os  bens  serão  recebidos  definitivamente,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do
material e consequente aceitação.

 5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

 6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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 6.1. São obrigações da Contratante:

 6.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

 6.1.2 Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;

 6.1.3 Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, observando o Acordo
de Níveis de Serviço – ANS;

 6.1.4 Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de
comissão/servidor especialmente designado;

 6.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos,  em observância do que dispõe o Acordo de
Níveis de Serviço – ANS;

 6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

 6.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento
e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:

 7.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

 7.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

 7.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defeitos;

 7.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo que antecede o horário limite para a entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

 7.1.5 Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 7.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

 8. CONTROLE DA EXECUÇÃO
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 8.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

 8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

 8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com  a  execução  do  contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

 9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 9.1. Comete infração administrativa, nos termos do Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, quem, convocado
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que
se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

 9.1.1 Com base na Lei n° 10.520/2002, as penas aplicáveis são:

a) A pena de multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, tendo-se como
referência o valor registrado multiplicado pela quantidade estimada 1.800 garrafões por ano;

b) Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

 9.1.2 Com esteio na Lei nº 8.666/1993, as penas aplicáveis são:

a) Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem  prejuízos
significativos para a Contratante;

b) Multa moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 4 (quatro) dias;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com PR/MA pelo prazo de até dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

 9.2. Após  o  4º  dia  de  atraso,  a  PRMA cancelará  o  Registro  de  Preços  do  fornecedor,  podendo
convocar os licitantes constantes do cadastro de reserva do certame para contratação, sem prejuízo das
consequências previstas em lei e neste instrumento;

 9.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
que:

a) Tenha  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;
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b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados.

 9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666/1993 e, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/1999.

 9.5. A autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em consideração  a  gravidade  da
conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à  Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

 9.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

São Luís, 11 de janeiro de 2017.

SUELEN DO CARMO DOMINICI SOARES
SMSG/PRMA

SEBASTIÃO REMI RIBEIRO SAMPAIO
SECGC/PRMA
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA FINAL

Pregão Eletrônico nº 01/2017

PGEA nº 1.19.000.001879/2016-55

ITEM:

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

FORNECIMENTO  DE  ÁGUA  MINERAL  –
REABASTECIMENTO  DE  GARRAFÕES  DE  20
LITROS. Marca  de  referência:  Lençóis  Maranhenses,
equivalente ou qualidade superior. Obrigatório Serviço de
Atendimento  ao  Consumidor  sob  responsabilidade  da
empresa.

Unidade 1.800

Vasilhame  retornável,  com validade  mínima  de  um ano  a  partir  do  fornecimento,  fabricado  em

polipropileno puro (pp), transparente, capacidade de 20 litros, para envazamento e armazenamento

exclusivo de água mineral, sem manchas, deformações e sujeiras. 

Declaramos que os valores contidos na proposta contemplam todos os custos e despesas, tais como:

custos  diretos  e  indiretos,  tributos  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  garantia,  materiais,

serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do

objeto  do  Pregão  Eletrônico  nº  01/2017,  e  que  a(s)  especificação(ões)  acima  atendem  todos  os

requisitos exigidos no certame.

VALIDADE DA PROPOSTA: ___ /___/ 2017 (mínimo 60 DIAS).

EMPRESA:_________________________________

CNPJ Nº:________________________________

ENDEREÇO:______________________________

FONE/FAX P/CONTATO:_____________________

Conta-Corrente:_______ Banco (CÓD): ___________

Agência (CÓD)_________ Praça :_________________

Optante pelo SIMPLES: (   )Sim (   ) Não

CARIMBO PADRONIZADO CNPJ

_________________, ___ de __________ de 2017.
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ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017
PROCESSO Nº 1.19.000.001879/2016-55

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos XX dias do mês de xxxxx de 2017, na PRMA, localizada na Avenida Senador Vitorino Freire, 52,
Areinha, CEP 65030-015, São Luís/MA, o Gerente do Registro de Preços/PR/MA, nos termos das
Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, e dos Decretos nº 5.450/2005, 7.892/2013, das demais normas legais
aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 01/2017, Ata
de julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial da União, do dia xx/xx/xxxx, seção xx, pág. xxx,
e homologada pelo Sr. Secretário Estadual, do processo acima referenciado, RESOLVE REGISTRAR
OS  PREÇOS  para  eventual  contratação  do  objeto  licitatório, conforme  condições  constantes  da
Cláusula Segunda desta Ata, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi
classificada em 1º lugar no certame acima numerado, como segue:

 1. DO OBJETO

 1.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto o fornecimento futuro e eventual,
de forma parcelada, de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, objeto do Pregão Eletrônico
n° 01/2017, para atender a demanda da Procuradoria da República no Maranhão no exercício de 2017,
conforme especificações do Termo de Referência.  

 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

 2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições
ofertadas na proposta são as que seguem: 

Fornecedor Registrado: 
CNPJ: 
End.: 
Telefone:                                        E-mail.:
Representante: 
CPF:                                          RG.:

ITEM ESPECIFICAÇÃO U.M. Qte.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

TOTAL 

 2.2. O  material será entregue à  SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS/SETOR DE
LOGÍSTICA nas  dependências  da  Procuradoria  da  República  no  Maranhão,  situada  na  Avenida
Senador Vitorino Freire, nº 52, Bairro Areinha, nesta Capital.
 2.3. O fornecimento  se  dará conforme  solicitação  da  Procuradoria  da  República  no  Maranhão  –
PRMA, por meio da SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS/SETOR DE LOGÍSTICA
ou outra designada para tanto, com prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas úteis para a entrega.
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 2.4. O material deverá ser entregue no horário de funcionamento da PRMA, de segunda a sexta-feira,
podendo,  eventualmente,  ocorrer  também  aos  sábados,  domingos  e  feriados,  de  acordo  com  as
necessidades do Órgão.
 2.5. Os materiais serão recebidos mediante aprovação do Gestor do Contrato que deverá confirmar as
caraterísticas e as quantidades solicitadas, conforme as especificações técnicas contratadas.

 3. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

 3.1. A aquisição  e  entrega  de  material  obedecerá  ao  estipulado  neste  contrato,  bem  como  às
disposições  dos  documentos  adiante  enumerados  constantes  do  Processo  Administrativo  nº
1.19.000.001879/2016-55,  e  que,  independentemente  de  transcrição,  fazem  parte  integrante  e
complementar desta Ata, no que não a contrariem:

a) Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2017;
b) Ata de Registro de Preços nº xx/2017;
c) Ata da Sessão do Pregão Eletrônico nº 01/2017, datada de xx/xx/2017;
d) Proposta  final  firmada  pelo  FORNECEDOR REGISTRADO em  xx/xx/2017,  contendo o

valor dos materiais a serem prestados.

 4. DAS OBRIGAÇÕES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA

A PRMA se obriga a:

 4.1. São obrigações da Contratante:
 4.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
 4.1.2 Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;

 4.1.3 Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, observando o Acordo
de Níveis de Serviço – ANS;

 4.1.4 Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de
comissão/servidor especialmente designado;

 4.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos,  em observância do que dispõe o Acordo de
Níveis de Serviço – ANS;
 4.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada,  de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
 4.3. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

 5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

O FORNECEDOR se obriga a:
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 5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:

 5.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

 5.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

 5.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defeitos;

 5.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo que antecede o horário limite para a entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

 5.1.5 Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 5.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

 6. DO PAGAMENTO

 6.1. O pagamento será efetuado em favor do FORNECEDOR REGISTRADO até o 5º dia útil após o
atesto da respectiva Nota Fiscal ou Fatura, que deverá conter:

 6.1.1 O número da nota de empenho correspondente à contratação;
 6.1.2 O domicílio bancário do fornecedor (número do banco, nome, número da agência e da conta-

corrente);
 6.1.3 Os  valores  de retenção de tributos  federais  (artigo 1º,  §  6º  da  IN SRF nº  480/2004)  ou

apresentação da Declaração de Optante do Simples (artigo 3º, inciso XI da IN SRF nº 480/2004, anexo
IV).
 6.2. Antes  de  efetivar  o  pagamento  será  verificada  por  meio  do  Acordo de  Níveis  de  Serviço  a
necessidade de redução do valor pactuado em razão de falhas na execução do serviço.
 6.3. Qualquer atraso ocorrido por parte do FORNECEDOR REGISTRADO na apresentação da fatura
ou nota fiscal ou dos documentos exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação
automática do prazo de vencimento da obrigação da ADMINISTRAÇÃO.

 7. DO PRAZO DA VIGÊNCIA

 7.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses contados da data da sua
assinatura, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento.
 7.2. Durante  o  prazo  de  validade  desta  ata  de  registro  de  preços,  a  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MARANHÃO não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

 8. DAS SANÇÕES E DOS RECURSOS

 8.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 a PRMA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
à empresa registrada as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

 8.1.1 Por  tratar-se  de  fornecimento  de  água  mineral,  que  é  bem  de  primeira  necessidade,
cancelamento do Registro de Preços da empresa por inexecução do contrato após 4(quatro) dias de
atraso na entrega do material;

 8.1.2 Multa de 5% sobre o valor mensal do contrato, tendo-se como referência a previsão mensal
de 150 garrafões/mês, após 4(quatro) dias de atraso na entrega do material;
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 8.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos,  do licitante que não celebrar o contrato,  deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal.
 8.2. A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a
contratação e aplique outras sanções previstas na Lei n° 8.666/93, utilizada subsidiariamente.
 8.3. As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na
Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/1999.
 8.4. Os recursos contra a imposição de penalidade poderão ser interpostos no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

 9. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO

 9.1. Os  preços  registrados  poderão  ser  revistos  em decorrência  de  eventual  redução  dos  preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
 9.2. Quando  o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
 9.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

 9.3.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
 9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

 9.4.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se  confirmada  a  veracidade  dos  motivos  e
comprovantes apresentados; e

 9.4.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
 9.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
 9.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

 9.6.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, mormente o Acordo de Níveis de
Serviço – ANS;

 9.6.2 Não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;

 9.6.3 Não  aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar  superior  àqueles
praticados no mercado; ou

 9.6.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
 9.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 9.9.1, 9.9.2 e 9.9.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 9.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o  cumprimento  da  ata,  devidamente  comprovados  e
justificados:

 9.8.1 Por razão de interesse público; ou
 9.8.2 A pedido do fornecedor.

 10. DISPOSIÇÕES FINAIS
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 10.1. Integram esta ata o edital do Pregão Eletrônico nº 01/2017, seu Anexo I – Termo de Referência,
a  ata  da  sessão  pública  e  as  propostas  das  empresas  classificadas  no  certame  supranumerado,
independentemente de transcrição.
 10.2. Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Maranhão para dirimir as
questões derivadas da utilização da presente ata relativamente ao órgão gerenciador.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata em 2 (duas) vias de igual teor
e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes
legais da Procuradoria da República no Estado do Maranhão e do Fornecedor Registrado.

São Luís/MA, xx de xxxxxx de 2017.

_________________________________________
Gerente de Registro de Preços

_________________________________________
Representante da empresa
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ANEXO IV

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS

1. Durante a vigência do contrato a Administração adotará o Acordo de Níveis de Serviços –
ANS de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN SLTI/MPOG nº 02/2008, atualizada pela IN
SLTI/MPOG n° 06/2013 e suas alterações;

2. O Acordo de Níveis de Serviços  contemplará 01 (um) indicador e as  respectivas  metas  a
cumprir,  que  serão  acompanhados  pela  fiscalização  do  contrato:  Indicador  –  Atendimento  das
solicitações de fornecimento de água mineral para a PRMA;

3. O Indicador proposto implica em variável que está sob controle da Administração e permite a
mensuração da qualidade e eficiência dos serviços contatados;

4. A fiscalização do contrato acompanhará o desempenho da contratada com base no indicador
proposto e utilizará formulários de controle dos serviços, de modo a quantificar  os resultados obtidos.

5. O resultado da avaliação mensal do indicador será entregue ao preposto da contratada até o 5°
dia útil subsequente, para que a contratada possa emitir a fatura mensal dos serviços executados;

6. Os  pagamentos  por  parte  da  contratante  serão  proporcionais  ao  atendimento  das  metas
estabelecidas no Acordo de Níveis de Serviços – ANS que segue:

Indicador
Atendimento das solicitações de fornecimento de água mineral para a PRMA, nos termos do item 3.1.1., “a”, do
Termo de Referência.

Item Descrição
Finalidade Garantir um atendimento eficiente e célere no fornecimento do objeto descrito no Termo

de Referência.
Meta a cumprir Por  se  tratar  de  bem  de  primeira  necessidade,  100%  das  solicitações  atendidas  e

adequadas à perspectiva da Administração, quanto à qualidade do bem a ser consumido e
a aparência e validade dos garrafões.

Instrumento de 
medição

Planilha  de  controle  dos  serviços  executados,  mediante  acompanhamento  da
SLM/PRMA.

Forma de 
acompanhamento

Verificação por parte da fiscalização do contrato da execução dos serviços especificados
constantes  do  Termo  de  Referência,  conforme  perspectiva  de  adequação  da
Administração e posterior lançamento do resultado na planilha de controle.

Periodicidade Mensal
Mecanismo de Cálculo Atraso no atendimento das chamadas feitas pela SLM. Após as 24 horas de prazo para a

entrega, cada dia de atraso resultará em decréscimo no valor a ser pago mensalmente, até
o  limite  de  4  dias,  após  o  quê,  a  Administração  poderá  cancelar  o  Registro  do
Fornecedor, convocando a empresa constante do cadastro de reserva, sem prejuízo das
sanções aplicáveis à contratada.

Início de Vigência Data do início da execução dos serviços
Faixas de Ajuste no 
Pagamento

 Atraso na entrega 1 dia = recebimento de 97% da fatura;
 Atraso na entrega 2 dias = recebimento de 94% da fatura;
 Atraso na entrega 3 dias = recebimento de 91% da fatura;
 Atraso na entrega 4 dias = cancelamento da Ata de Registro de Preços + multa.

Sanção  Atraso de 4 dias – multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato
(número de solicitações no mês) pela inexecução parcial e cancelamento da ARP; 

Observações
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