
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N9 05.089.668/0001-33
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PREGÃO PRESENCIAL N 310/2021 - CPL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

REGIDO PELA LEI N 310.520/02, LEI COMPLEMENTAR N ^123/2006, ALTERADO PELA LEI
COMPLEMENTAR N3147/2014, DECRETO FEDERAL N 3 7.892/13, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N38.250/14, LEI N°

8.666/93 EDEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

ÓRGÃO INTERESSADO:

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE EASSISTÊNCIA.

PROCESSO:

1401001/2021

REGIME DE EXECUÇÃO: —

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREÇO

OBJETO

FORMA DE ADJUDICAÇÃO:

POR ITEM

Registro de Preços para futura é eventualcontratação de empresaespecializada para prestação de serviços de
manutenção preventiva,e corretiva nos veículos leyés,''pesados e semipesados, máquinas e equipamentos
pesados, pertencentes à frota do Município de São.João^dos Pàiqs/MA, compreendendo os serviços de reparos

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO EABERTURA DOSENVELOPES DAS PROPOSTAS DEPREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO \ !

LOCAI: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DELICITÁÇÃO - AVENIDA GETÚLIOyARGAS, 135 - CENTRO. CEP 65665-
000. . ) • O
DATA: 05/03/2021 '

HORÁRIO: OShÓOmin (HORÁRIOCOCÁL) - " • • " ! ~

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL ,
Dia: Segunda a sexta-feira •

Horário:OShOOmin àsIShOOmin (horário lòcá[) >;-,, , V ' V',' •
Local: SALA DA COMISSÃO PERMANEf^E DE LICITAÇÃO -AVENIDA GETÚLitf VARGAS^ 135 - CENTRO. CEP 65665-000..

Pregceiro responsável:

SÓSTENES FERNANDOALVESDE SOUSA
. Portaria Ns 029/2021

Este instrumento contém:;.
Editai e seus anexos com 49 páginas

Senhor Lícitante,

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA e o licitante,
solicitamos a V.Sa. o preenchimento e remessa do RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL, em anexo, ao Departamento de
Licitações e Contratos, por melo do e-mail: cDlsÍpma@gmail.com. ou pessoalmente noendereço indicado acima.
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A Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, por intermédio da Secretária Municipal de Administração, nomeada
por meio da Portaria ns 001/2021-GPM, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, de interesse do Município de São João dos Patos-MA,

conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei federai ne 10.520/2002, da Lei Complementar ns 123/2006, e suas
alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n2 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à
espécie.

A Sessão do Pregão terá início às OShOOmin do dia 05 de março de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação
- Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. Cep 65665-000, quando serão recebidos e iniciada a abertura dos envelopes
contendo a proposta comercial e documentos de habilitação.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, o recebimento e o início da abertura dos.envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia
útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário.

!1. OBJETO DA LICITAÇÃO . . 1

1.1 O presente Pregão tem por objeto' o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada para prestação de serviços dé manutenção' preventiva e corretiva nos veículos leves, pesados e
semlpesados, máquinas e equipamentos pesados, pertencentes à frota do Município de São João dos Patos/MA,
compreendendo os serviços de reparos mecânicos em geral, elétricos,' alinhamento e balanceamento, estofamento,
funiiaria, lanternagem, pintura, tapeçaria,.estofamento, tornearia,_sistema de molas, de ar condicionado, caixa de
câmbio, soldas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de freios, bèm como, retifica de motores e bomba e
outros serviços afins necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos, conforme as especificações e
condições descritas no Anexo 1-TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital.

1.2 O fornecimento será prestado por demanda," de acordo com as" necessidades do Órgão Gerenciador da Ata de
Registro de Preços.

1.3 A presente licitação é por Preço Unitário, sendo que ò valor total estimado é de R$ 746.507,80 (setecentos e
quarenta e seis mil, quinhentos e sete reais e oitenta centavos).

1.4 Os órgãos e entidades públicas poderão aderir como participante "a posterior" às Atas de Registro de Preços
efetuadas pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

\2. RUBRICA ORÇAMENTARIA .1

2.1 Édispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos
do art. 15 da Lei Federal n®. 8.666/93, devendoser informada no ato compra. Aemissão da nota de empenho ficará a
cargo doSetor de Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do Processo Licitatório ou número
do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. OSetor de Compras solicitará ao Setor de
Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem como, a nota de empenho que deverá
conter a autorização do ordenador de despesas.

;3..CONDIÇÕES PA^PARTICIPAÇÃO

3 .1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação exigida neste Edital e seus anexos.
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3.2 Ficam impedidos de participar desta licitação os Interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas
Jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo
entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados ínídôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública, punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

3.2.1 Poderão participar empresas em situação de recuperação judicial ou extrajudicial, desde que comprove que o
respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei ns 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabiiitação.

3.2.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital,sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

3.3 A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatosique impeçam a sua
participação na presente licitação, eximindo assim o pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei ns 8.666/93.

!•.

3.4 Os itens constantes do Termo de Referência que.tivérem seu quantitativo total subdividido em cota principal
(referente a 75% do objeto) destinada à disputa'entre todos os interessados (ME, EPP, MEI, Empresas de Médio e
Grande Porte, etc.) e cota reservada (referente á 25% do ob/eto/ exclusivamente para disputa entre MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e cota dè -itens exclusivos a participação de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, serão julgados em cònsonância com a Lei Complementar 123/06 e alterações.

3.5 Para efeitos de participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual -
MEI, nesta licitação, nos termos do art. 3®, inciso 1, da Lei Coniplementar ns 123/2006, serão considerados:

3.5.1. MIcroempresa- PessoaJurídica, ou a êla'eq"uiparadá, que aufira, em cada ano calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

3.5.2. Empresa de Pequeno Porte" - Pessoa Jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta rnil reais) e igual ou Inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais). ' " " '

3.5.3. Microempreendedor Individual 7 MEI - Ressoa-Jurídica, óu a ela' equiparada, que aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta inferior a R$ 81i00Ò,ÒÓ.(oitenta ê um'mil reais) conforme Lei Complementar n® 123/2006 §
15, Art. 18-A;

3.6 Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei Complementar ns 123/2006
a MIcroempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual - MEI, que estejam enquadradas
(os) em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XI dò § 4®, Art. 32, da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas
alterações.

:4. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

4.1 Na data, hora e local designados para a sessão, às empresas interessadas deverão apresentar-se e identificar-se
para credenciamento junto o pregoeiro.

4.2 O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) original ou cópia autenticada da procuração passada em instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, com poderes especiais para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os atos pertinentesao
certame,em nome da proponente, ou conforme modelo do Anexo II (Carta Credencial) com firma reconhecida;
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b) original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações ou consolidado,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente;

c) original ou cópia autenticada da carteira de Identidade.
4.3 No caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou dirigente da empresa, deverá ser apresentada

original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e suas eventuais alterações ou consolidado,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente, no qual estejam expressos poderes para
exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura, bem como carteira de identidade.

4.4 A documentação necessária para o credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes da proposta de

preços e dos documentos de habilitação, iuntamente com as declarações abaixo:

4.4.1 Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, para aquelas que
desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar ns 123/2006, conforme modelo de
declaração constante do Anexo ill ou Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial.

4.4.2 Declaração de Cumprimento dos Requisitos da Habilitação, conforme modelo sugerido no Anexo IV.

4.5 As informações contidas nas declarações apresentadas terão presunção relativa de veracidade, podendo ser
contestadas por qualquer interessado,.o qual terá o ônus de comprovafsuas alegações.

4.6 O pregoeiro poderá, a qualquer momento, requerer a documentação que entender necessária à comprovação das
informações declaradas, tais como:

4.6.1 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício -DRE comprovando ter receita bruta dentro dos
limites estabelecidos nos incisos i e II do Artigo 32 da LC 123/06;

4.6.2 Cópia da Declaração de Informação Eçonômico-Fiscais da^ Pessoa Jurídica. - DIPJ e respectivo recibo de
entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE.

4.7 Não serão admitidos mais de um representante credenciado por empresa, nem um único representante para mais
de uma empresa. ' ... .•

4.8 A não apresentação ou incorreção nos documentos.de credenciamento deste edital, bem como a apresentação de
documentos ilegíveis, não excluirá a empresa.licítante do cèrtame, mas impedirá o representante de se manifestar e
responder pela mesma, e de praticar qualquer outro ato inerente a.èsté certame.

4.9 A empresa licitante poderá, a qualquer tempo, substituir o representante legal por outro, desde que apresente
todos os documentos necessários para credenciamento.

4.10 após o encerramento do credenciamento e recebimento dos envelopes não serão mais admitidos novos
participantes a este certame.

4.11 Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possuem validade ou a validade não esteja
expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que antecederem a data da
abertura das propostas.

|5.fEplDpS DE ESCLARECIMENTO EIMPUGNAÇÕES AO EmTAL , .

5.1 Quaisquer pedidos de esclarecimento deverão ser enviados ao pregoeiro até dois dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da Sessão Pública ao e-mail indicado no preâmbulo deste edital.
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5.2 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá apresentar
impugnação a este instrumento convocatório, nos termos do art. 12 do Decreto Federal ns 3.555/2000.

5.3 A impugnação deverá ser dirigida o pregoeiro e protocolizada no Setor de Protocolo, nos dias e horário de
expediente, conforme informado no preâmbulo deste edital, sob pena de não conhecimento da impugnação.
5.4 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

5.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.

6. SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO •

6.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o
pregoeiro declarará aberta a Sessão, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
documentos de habilitação, correspondentes a este Pregão.

7. ENTREGA DOS ENVELOPES

7.1 Os licitantes deverão apresentar proposta de preços é to"da a documentação de habilitação' no dia, hora e local
citados no preâmbulo deste Editai,-em 2 (dóts) envelopes lacrados e 'rubricados no fecho, em cuja parte externa, além
da razão social, esteja escrito: • " " . ' , ^

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL SRPN^ 10/2021

DATA E HORA

ENVELOPE NS 01 - PROPOSTA DE PREÇO

[8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃOSOCIALDA EMPRESA - CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL SRP NS 10/2021

DATA E HORA

ENVELOPE NS 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1 A proposta deverá ser digitada ou impressa por qualquer rrieio usuàl, ém papel timbrado do proponente, sem
cotações alternativas, emendas, rasuràs,entrelinhas, ou" omissões," éncãdernada ou grampeada e numerada
seqüencialmente (número de folhas e número total), "devidamerité ^datada devendo estar rubricadas e a última
folha assinada por representante legal da empresa, é cònsignar:' -

8.1.1 Número do Pregão, nome ou Razão Social do proponente, número do CNPJ, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico ,(e-mail), para contato, bem como dados bancários (nome e número do banco, agência e conta
corrente para fins de .pagamento), conforme modelo constante do Anexo V - Modelo de Proposta de Preços;

8.1.2 Preço unitário de cada Item, valor total de cada item e valor global da proposta, que será o somatório dos itens
do GRUPO, expresso em reais, com duas casas decimais e por extenso, incluindo todos os impostos taxas, fretes e
demais despesas decorrentes da entrega dos produto/serviço, em atendimento ao estabelecido no Termo de
Referência - Anexo I.

8.1.3 Indicação de endereço e telefone de escritório, bem como o nome do representante e número de
telefone/celular de contato.

8.2 Não se admitirá registro com quantitativo menor que o previsto no grupo, conforme Termo de Referência
(Anexo I), sob pena de desclassificação.

8.3 Os preços deverão ser cotados em reaise serão irreajustáveis, ressalvadas as exceções previstas neste edital.
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8.4 O prazo de entrega dos produto/serviço será de acordo com o indicado no Termo de Referência e será contado
a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço.

8.5 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação, podendo a Administração solicitar a prorrogação do prazo de validade da proposta, sendo facultada ao

licitante a aceitação;

8.6 Caso o prazo definido neste edital não esteja expressamente indicado na proposta, este será considerado como
aceito para efeito de julgamento deste Pregão.

8.7 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente
e aceito pelo pregoeiro.

'" * " ' ' ----- . j

8.8 Considerar-se-á que os preços apresentados e os lances formulados pela licitante são completos e suficientes para
assegurar a justa remuneração pela entrega dos produto/serviço objeto desta licitação, incluindo todos os tributos e
demais despesas, seja qual for o seu título pu natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
despesas de transporte, locomoção, estadia, alirhentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor,
devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.

8.9 A demonstração da legitimidade do signatário, da proposta se dará mediante apresentação da seguinte
documentação:

8.9.1 No caso de Procurador:'

a. instrumento de mandato público, ou; , " • • -, '
b. instrumento de mandato particular, assinado • pelo represéhtahte legal da empresa, com firma
reconhecida em Cartório, juntamente com documento! de constituição da empresa e alterações, conforme o
caso, em atendimento ao art. 28 da Lel8.666/93ronde'se verifique.quê o sócio subscritor possui legitimidade
para outorgar a procuração referida.- . . ...

8.10.2 No caso de sócio-gerente:

a. Documento de constituição .da empresa -e, alterações, no-qual'.estejam expressos poderes para exercer
direitos e assumir obrigações decorrentes'de,tal invéstidurà.

Fica dispensado a apresentação da docümeritação"exigida/no ;item.'8.9 se caso já tiver sido apresentada no
credenciamento. . - - •

Ulf-

19. HABJLITAÇAO DOSIICITANTES , • 1

9.1 Os documentos apresentados nesta licitação deverão:

a) estar em nome do licitante, com um único número de CNPJ, ressalvado o caso de filial;
b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;
c) ser apresentados em originai, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório, ou por
membro da Equipe de Apoio e neste caso,somente será efetuado mediante a apresentação do original.

9.2 Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, ou certidões em que não
possuem validade serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que antecederem a
data da abertura das propostas.

9.3 Para participar da presente licitação a empresa deverá apresentar toda a documentação comprobatória da
necessária qualificação no que se refere à:

a) habilitação jurídica;
b) regularidade fiscal e trabalhista;
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c) qualificação econômica e financeira;
d) qualificação técnica;
e) cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. T da Constituição Federal de 1988.

9.4 A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:

9.4.1 prova de registro comercial, no caso de empresa individual;

9.4.2 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações ou contrato consolidado,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a
execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;

9.4.3 inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;

9.4.4 Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país.

9.4.5 Cédula de identidade e CPF do Administrador-ou pròpriêtáfiõ em caso de empresa individual.

9.5 AREGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA seíá comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

9.5.1 Prova de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social - INSS mediante Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais.e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, abrangendo inclusive as"contribuições sociais previsbs nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da
Lei ns 8.212, de 24 de julho de 1991; ~

9.5.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

9.5.3 Prova de inscrição no Cadastro de>Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com ò"objeto contratual;

9.5.4 Prova de regularidade com a Fazenda'Estadual, do domicílio bu sede dalicitante, mediante Certidão Negativa de
Débitos Fiscais;

9.5.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do dornicílio ou sede da-licitante, mediante Certidão Negativa de
inscrição na DívidaAtiva; "

9.5.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao ISSQN - Imposto sobre Serviços dè Qualquer Natureza,
através da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;

9.5.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

9.5.7 Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), emitida porórgão competente da Justiça do Trabalho. (Conforme Art. 3° da Lei n" 12.440/2011).

9.6 A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:

9.6.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judiciai, expedida pelo cartório distribuidor da
sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data do
recebimento dos envelopesou que esteja dentro do prazode validade constante da própriacertidão.

9.6.1.1 Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o Pregoeiro exigirá que a licitante
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apresente a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58
da Lei ns 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.

9.6.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exígívei e apresentado na forma
da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que sejam nomeados os valores do ativo
circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índicede Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1
(um), apiicando-se as seguintes fórmulas:

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ISG= -- ATIVO TOTAL - •

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

As fórmulas dos índices contábeis deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculo juntado ao balanço,
com no máximo duas casas decimais após a vírguia.-Caso o memorial não seja apresentado, o pregoeiro e a Equipe de
Apoio efetuarão os cálculos. .

Obs: O Balanço Patrimonial deverá v[r acompanhando dos Termos de Abertura, e Enceramento devidamente
registrado. •-• • • • ' ..

9.7 As empresas que apresentarem índices Iguais ou inferiores a 01 (um) deverão comprovar sua qualificação
econômico-financeira mediante capital mínimo dé 10% (dez por cento), calculado sobre o valor vencido pelo
licitante. ...

9.8 Serão considerados aceitos comó na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:

a) publicados em Diário Oficiai; ou
b) publicados em jornal de grande circulação; oü
c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do iicitánte; ou • '
d) por cópia do Livro Diário autenticado peia Junta Comercial da sede ou domicílio do licitanté, na forma da IN n'
107 do Departamento Nacional do Registro do Comércio-- DNRC de 13 de maio de 2008, acompanhada
obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento; ou
e) Através de Escrituração Contábil Digital (ECD), nos termos da Instrução Normativa RFB N® 1774, de 22 de dezembro
de 2017.

9.9 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação
de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

9.10 AQUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada através da apresentação de:

9.10.1 No mínimo 01 (um) atestado/declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que o licitante forneceu ou está fornecendo de modo satisfatório, produto/serviço da mesma
natureza e/ou similares aos da presente Licitação.

9.11 Deverá ser apresentado ainda pelo licitante:

9.11.1 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XKKIII do art. 79 da Constituição Federai de 1988
emitida pelo representante legal do licitante, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão de obra que
constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, conforme modelo constante do Anexo VI;
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9.11.2 A Declaração da Inexistência de Fato Impeditivo da sua habilitação, conforme modelo do Anexo VII deste
Edital;

9.12 Disposições gerais sobre habilitação:

9.12.1 Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos documentos
requeridos no presente edital e seus anexos.

9.12.2 Para fins de habilitação, a verificação pelo Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA nos sítios oficiaisde órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

9.12.3 Caso haja divergência entre os n^s do CNPJ mencionados na proposta e nos documentos exigidos, tal
situação somente será aceita se os tributos forem recolhidos de forma centralizada, sendo que essa Informação deverá
constar do próprio docUmento ou ser comprovada através de declaração do órgão expedidor, a qual deverá
acompanhar os documentos de habilitação;

9.12.4 Se a lidtante.for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome desta, e se a licitante for a filial, todos
os documentos deverão estar em nome da filial, ^exceto ós'çlocumentos que, pela sua natureza, sejam emitidos
somente em nome da matriz. . ^ -

9.12.5 Para as microempresas e empresas.dé pequeno porte,'a comprovação da-regularidade fiscal observará a
disciplina estabelecida nos artigos 42 e 43 dá Lei Complementar 123,-^de 14 de dezeniibro de 2006, alterado pela Lei
Complementar ns 147/2014. "- ^ ^ ,. ' - ' \ - ' ' •• . • '

V-. • • ' >
10. JULGAMENTO ' ~ •

10.1 Classificação das Propostas -

10.1.1 Proceder-se-á à abertura dos envelopes "Proposta de Preços""e aos seguintes procedimentos:

a) rubrica e análise preliminar das propostas em conformidade com o objeto e exigências ;deste edital e seus
anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo;

b) classificação para a fase de lances da proppsh de" MENOR^ PREÇO UNITÁRIO, e daquelas apresentadas com valores
sucessivos e superioresem até 10% {dez_;pdr cento)em relação ab ménor.preço;

c) classificação de até três propostas, quaisquer-"que sejam- os valores ofertados, quando não houverem, no
mínimo, três propostas válidas nascondições definidas na alínea ò;

d) a não classificação da proposta para a fase de lances importa a perda do direito de participar da fase
competitiva.

10.1.2 Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância
entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor deste último.

10.1.3. Serão desclassificadas as propostas que:

10.1.3.1 contiverem cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação;

10.1.3.2 não atendam às exigências deste edital;

10.1.3.3 ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

10.1.3.4 contenham preços manifestadamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente,
forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida e não comprovarem sua
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exequibilidade, cabendo o ônus da comprovação da exequibílidade dos preços ao autor da proposta, no prazo a ser
estabelecido pelo pregoeiro.

10.2 Caso o envelope com a indicação externa "Proposta de Preços" não possua o conteúdo exigível neste
procedimento licitatório, estará o llcitante automaticamente excluído, independentemente do conteúdo do outro
envelope.

10.3 A desclassificação da proposta do lícitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances
verbais.

10.4 Fase de Lances Verbais

10.4.1 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais,
sucessivos e decrescentes, correspondente ao valor global do grupo da proposta, a partir do llcitante detentor da
proposta de maior valor global e os demais, em ordem decrescente dos valores ofertados.

10.4.2 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado.

10.4.3 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade^cie condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio para
definir a ordem de apresentação dos lances, ressalvados.'os casos.de "empate ficto" previsto no art. 44 da Lei
Complementar ns 123/06; '

10.4.4 Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal e não havendo empate, será
encerradaa etapa competitiva e ordenadas as ofertaspelo critério do MENOR'VALOR UNITÁRIO.

10.4.5 As ofertas serão ordenadas pelo critério do Menor Preço'Unitário.

10.4.6 O licitanteque ofertar o MENOR VALOR será classificado em primeiro lugar.

10.4.7 Se estiverem participando do certame microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
será observada a disciplina estabelecida nos.artigps 44 e 45 da Lei Complementar 123/06.

10.4.8 O pregoeiro poderá ainda fazer, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. ' . / i

10.4.9 A licitante que se abstlver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, ficará excluída dessa
etapa e terá mantido o seu último valor apresentado para efeito de ordenação das propostas.

10.4.10 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades
constantes deste edital e na legislação pertinente.

11. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

11.1 Encerrada a etapa competitiva, ordenadas as propostas e efetuada a negociação, o pregoeiro procederá ao
julgamento pelo critério do menor preço unitário.

11.2 O pregoeiro realizará a aceitação da proposta;

11.3 O preço ofertado final de cada Item deve ser igual ou menor ao valor estimado pela Administração para o
respectivo item.

11.4 Em seguida, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao
atendimento dos requisitos e especificações constantes no edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito e
verificará a habilitação do licitante conforme as disposições do edital.
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11.5 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório, o pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de ciassifícação, até a apuração de uma proposta, válida, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor.

11.6 O iicitante vencedor terá o prazo estabelecido pelo pregoeiro para apresentação da proposta readequada ao
último valor ofertado.

11.7 A proposta readequada não poderá, em hipótese alguma, ter valor superior ao último lance ofertado pela
empresa.

11.8 Em havendoapenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível
com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. '

)

11.9 Em caso de divergência entre inforrhações contidas em documentos anexos à proposta' e o descrito nesta,
prevalecerá o conteúdo da proposta. í

* , \ , ' ' I

11.10 Não se considerará qualquer oferta de vantágern nãõ previstã~no objeto deste edital e seus anexos.

12. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO.

12.1 Ultrapassada a fase de análise das projDostàs e abertos os envelopes "documentos de habilitação" não caberá
desclassificar os iicitantes por motivo "relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.

12.2 O iicitante que deixar de aprèsentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope "documentos de
habilitação", ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste editai oii com irregularidades, será inabilitado,
sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 7- da Lei 10.520/02j liâõ seadmitindo compiementaçâo posterior
àsessão. ' i •'l' ' >• 1 ;

12.3 Para as microempresas e empresas dèpequeno porte, a comprovação da régularidade fiscal observará a disciplina
estabelecida no artigo 43 da Lei CÒrripiementari 123, de 14/12/06. i

12.4 Da sessão iavrar-se-á ata circunstanciada, ná qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será
assinada pelo pregoeiro e pelos iicitantes presentes.

12.5 Se não houver tempo suficiente para a abertura e jüigámento dos envelopes "proposta de preços" e "documentos
de habilitação em uma única sessão, ou, ainda, se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os
motivos serão consignados em ata e a sessão será suspensa, tendo continuidade em nova sessão, para a qual serão
intimados os iicitantes.

12.6 Após encerrada a licitação, os envelopes contendo a documentação ficarão erh posse do Pregoeiro de modo a
garantir a execução contratual.

13. RECURSOS

13.1 Dos atos do Pregoeiro neste processo iicitatório cabe recurso, a ser interposto no final da sessão pública, com
registro em ata da síntese das suas razões, podendo o iicitante interessado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias
corridos, ficando os demais iicitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, as quais deverão ser entregues diretamente na saia do
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA, em sua sede.

13.2 OPregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou, motivadamente.

Página 11 de 49



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúíio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração unicef^í??

rejeitando-a, na própria sessão pública.

13.3 Serão rejeitadas as manifestações de recursos, cujas razões não possuam fundamentação de fato ou de direito e
que sejam meramente protelatórías.

13.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.5 Se não reconsiderar sua decisão o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à autoridade
competente, que proferirá decisão definitiva.

13.6 Os autos permanecerão com vista franqueada na saia do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA a todos os interessados. — — • - • ,

13.7 Identificado o iicitante declarado vencedor do certame, ò pregoeiro indagará aos licitantes remanescentes,
respeitando a ordem de classificação, sobre o interesse de integrar, com os mesmos valores apresentados pelo iicitante
vencedor, o Cadastro de Reserva da Ata de Registro de Preços.

14. HOMOLOGAÇÃO

14.1 Não havendo manifestação de. recurso;'-ò pregoeiro declarará a proponente vencedora (Beneficiária da Ata de
Registro de Preços) e submeterã o processo à apreciação da autoridade superior, que poderá homologar, revogar ou
anular o procedimento iicitatóriq..'. •",%

14.2 Ocorrendo a manifestação de interpòsição de recurso, caberá à autoridade competente a adjudicação e
homologação da licitação. • ' ' ,

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ,

15.1 Homologado o resultado desta •licitação, á Prefeitura'Municipal de São João dos Patos/MA convocará os
fornecedores classificados, para assinatura da Ata de Registro de Preços,'no prazo.deaté 5 (cinco) dias úteis, podendo
esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual.período, quando solicitado peio fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceitopelaadministração. j / .. • •'/ '

15.2 Arecusa injustificada em assinar a-Àta de Registro.de Preços dentro do prazo assinalado no item anterior, poderá
ensejar a aplicação das penalidades estabelecidas neste edital."

15.3 Éfacultado a Prefeitura Municipal de São. João dos Patos/MA; qüando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-io ém Igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

15.4 Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços
iguais aos do Iicitante vencedor na seqüência da classificação do certame.

15.5 O registro a que se refere o item 15.4 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.

15.6 Se houver mais de um iicitante que aceitar cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do iicitante vencedor,
serão classificados segundo a ordem do último lance apresentado durante a fase competitiva.

15.7 Aordem de classificação dos licitantes registrados na ata deveráser respeitada nas contratações.

15.8 Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os materiais/serviços a ela
adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste editai, em seus anexos e também na proposta
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do editai.

15.9 É facultado a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, quando o proponente vencedor recusar-se a
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assinar a ata de registro de preços ou retirar a nota de empenho no prazo e nas condições estabelecidas, ou ainda
quando rescindir o contrato por inadimplência, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para, após comprovados os requisitos habiütatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços, para
fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas neste editai e demais normas
pertinentes.

15.10 A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA a firmar contratação na
quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação
pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

16. DASCOMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

16.1 O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços,
providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local da entrega dos
produto/serviço, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou
projeto básico, nos termos da Lei ns 8.666/93 e da Lei n® 10.520/2002, adequado ao registro de preços do qual
pretende fazer parté, devendo ainda: s

a) garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro'de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade
competente; ; / . - •

b) manifestar, junto ao órgão "gerenciador, mediante a utilização" da intenção _de Registro de Preços, sua
concordância como objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatprio; ^

c) tomar conhecimento da ata de "registros de preççs,'inclusive de eventuais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições; ' • ' .

d) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na
ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

17. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

17.1 Avalidade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações.

18. CONTRATAÇÃO • 7' / . '

18.1 Quando da existência de demanda parà.o objeto registrado,"a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
convocará o detentor do menor preço registrado para d item demandado para retirada da Nota de Empenho e/ou
assinatura do contrato (Anexo IX), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

18.2 A recusa injustificada do fornecedor beneficiário do registro de preços em retirar a nota de empenho dentro do
prazoestabelecido lhesujeitará, além das demais penalidades previstas em lei, as do presente edital.

18.3 A nota de empenho deverá ser retirada e/ou o contrato assinado por representante do fornecedor
beneficiário do registro de preços, devidamente habilitado.

18.4 A retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato está condicionada à manutenção da regularidade da
habilitação.

18.5 Os contratos decorrentes desta licitação, deverão ser assinados ou as notas de empenho emitidas dentro do prazo
de validade da Ata de Registro de Preços.

18.6 Avigência dos contratos decorrentes desta licitação obedecerão aos termos do Art. 57 da Lei n® 8.666/93.
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18.8 Os contratos decorrentes desta licitação poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65, da Lei ns
8.666/93.

19. GERENCIAMENTO DA ATADE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, através de servidor designado, competindo-lhe:

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do produto/serviço
registrado;

b) efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da
nota de empenho ou contrato se for o caso;

c) notificar a empresa beneficiária da ata, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de empenho;

d) observar, durante a vigência da ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as.obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou
documentos vencidos; . •

e) conduzir eventuais procedirnentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado; .

f) subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento de
obrigações pelo fornecedor;

g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das. condições ajustadas no edital da licitação e na
presente Ata.

20. ALTERAÇÕES NA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

20.1 Évedadoefetuar acréscimos nos quantitativos fixados pelaata de'registro de preços.

20.2 Os preços registrados poderão sér revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador prornover as negociações
junto aos fornecedores, observadas as'dlsposições contidas na" alínea "d" dó inciso II do caput do art. 65 da Lei n®
8.666/93. • ' • :

20.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ab preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA convocará os fornecedores para negociarem a redução os preços aos
valores praticados pelo mercado.

20.4 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

20.5 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.

20.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, a Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento/prestação dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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20.7 Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipai de São João dos Patos/MA deverá proceder à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

20.8 Em quaiquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentuai apurada entre o vaior originalmente constante da proposta do fornecedor e
aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que se estabelece a equação econômlco-financeira.

21. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

21.1 O registro do fornecedor será cancelado quando, este:

a) descumprlras obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços;
b)não retirar a nota de empenho ou Instrumento equivalente, np prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir, o seu preço registrado, quandoesse se tprnar superiorao praticado no rhercado;
d) sofrersanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7® da Lei ns 10.520/02.

21.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas-nas alíneas anteriores, será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa." .

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

a) por razões de interessepúblico ou á pedido do fprnecedor.,

22. CONDIÇÕES PARA ENTREGA ERECEBIMENTO DO OBJETO

22.1 Os pedidos dos produtos/serviços a serem entregues a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, serão
realizados ao longo da vigência da Ata de.Registro de Preços. Asjsolicitações serão formalizadas e encaminhadas à
Contratada, nos prazos indicados no. Termo de Referência - Anexo I, por meio de fax, e-maii, ou outro meio, onde
estarão detalhados os produtos/serviços a serem entregues.

22.2 As quantidades previstas no.Térrhd dê Referência - Anexo I, são estimadas.para o período de validade da Ata de
Registro de Preços, reservando-sé, a.Prefeitura Municipai de São João dos Patos/MA o direito de adquirir o
quantitativo que julgar necessário, podendò"ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir oobjeto.

22.3 Orecebimento do objetoserá nos mòides do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93.'

22.4 A Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA rejeitará, no todo ou eiti parte, os produtos/serviços
entregues em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições deste Edital, da proposta
de preços e do contrato.

22.5 Orecebimento do objeto não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem dá ético-profissionai, pela
perfeita execução do contrato.

23. FISCALIZAÇÃO

23.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será fiscalizado pelo CONTRATANTE,
mediante servidor designado pela Prefeitura Municipai de São João dos Patos/MA, designado Gestor da Ata eFiscal dó
Contrato.

24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

24.1 Os pagamentos serão efetuados por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis, após a
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entrega do produto/serviço e após entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA da Nota
Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização;

24.2 Para pagamento, a Beneficiária da Ata/Contratada deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, devidamente
atestada, acompanhada das certidões negativas do INSS, FGTS, Receita Federal, Estadual e Municipal e CNDT (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas), e da solicitação de pagamento (Anexo X).

24.3 A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas e solicitação de pagamento (Anexo X),
deverá ser entregue no setor de protocolo, o qual encaminhará à Secretaria Municipal de Finanças para juntada ao
processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.

24.4 O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art.
40, §39, Lei ne 8.666/93. . - • ~ -

24.5 Não será efetuado qualquer pagamento à BENEFICIÁRIA DA ATA/CONTRATADA, enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação ou inadimplência contratual, inclusive quando for constatada ausência, divergência ou
irregularidade na documentação apresentada pela Contratada. A existência de qualquer pendência incorrerá na
suspensão do prazo de pagamento especificado no item 24.1, até que a Contratada regularize a pendência, não
acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. , .

24.6 AContratante efetuará a retenção e o recolhimentode tributos, quando a legislação assim exigir.

24.7 Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela BENEFICIÁRIA DA
ATA/CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização rhonetária dó respectivo valor, na
qual poderá incidir juros moratórios a taxa de 7,14% (sete inteiros e quatorze décimos por cento) ao ano, equivalente
ao índice de0,0001956, "pro rata die". - : \ . • í

24.8 Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto
proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no item 24.7.

25. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA ,

25.1 Além das obrigações previstas no Termo dê Referência, Anexo 1deste edital, a Prefeitura Municipal de São João
dos Patos/MA, compromete-se a: • , V '

25.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser'solicitados pela beneficiária da Ata de Registro de
Preços; • ; •

25.3 Comunicar à beneficiária da Ata de Registro de Preços qualquer irregularidade verificada na execução dos
produtos/serviços e interromper imediatamente a execução, se for o caso;

25.4 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo
o acesso de empregados, prepostos ou representantes da beneficiária da Ata de Registro de Preços, devidamente
identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

25.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/serviços a serem entregues em desacordo com as especificações e
obrigações assumidas pelo fornecedor;

25.6 Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado e desde que a empresa tenha cumprido com
suas obrigações;

25.7 Notificar a beneficiária da Ata de Registro de Preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de
empenho, aser repassada via fax, e-mail ou outro meio, ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

25.8 Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços e no
Contrato.

\0
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26. DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

26.1 Além das obrigações previstas no Termode Referência, Anexo I deste edital, o fornecedor beneficiário do registro
fica obrigado a:

26.2 Assinar a Ata de Registro de Preços e o Contrato, quando houver, e retirar a respectiva nota de empenho, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

26.3 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, impostos, tributos e contribuições, obrigando-se a saldá- los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/_MA;....

26.4 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do objeto, ainda
que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de São Joio dos Patos/MA;

26.5 Providenciartodos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto, devendo estar incluídas
no preço proposto todas as despesas com materiais/serviços, alimentação, equipamento, insumos, mão de obra,
fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas) encargos.sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à
perfeitaexecução do contrato; - V - • ' " .

26.6 Disponibilizar com antecedência mínima .de 30 minutos, de toda infraestrútura necessária à entrega dos
produtos/serviços em conformidadecom a solicitação da Prefeitura Municipal, dé SãoUoão dos Pátos/MA, e conforme
estabelecido no Termo de Referência, Ánexo I; - . "

26.7 Entregar os produtos/serviços nas condições; no endereço, prazo e 'quantidades solicitadas, a contar da
solicitação feita pela Prefeitura Municipaí deSão João dos Patos/MÂ,^ .•;

26.8 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos/serviços, não excluindo du reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

26.9 Comunicar à fiscalização do Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à entrega
dos produtos/serviços ou iminência de .fatos que possam, prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os
esclarecimentos julgados necessários. ' '

26.10 Deverá estar apta a fazer subcontratações para atender as necessidades específicas dos eventos, quando assim
solicitado e autorizado pela Prefeitura Municipal de SâoJoão dos Patos/MA; •

26.11 Apresentar para entrega dos produtos/serviços, profissionais capacitados e treinados dentro dos padrões de
qualidade que assegurem a satisfeção dos clientes diretos e indiretos;

26.12 Designar e informar ao Contratante um profissional (Preposto - nome e telefone) para acompanhar e se
responsabilizar pela entrega dosprodutos/serviços, o qual reportar-se-á diretamenteà Fiscalização contratual;

26.13 Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela FiSCALiZAÇÃO os produtos/serviços que, a juízo desta, não
forem considerados satisfatórios, semque caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

26.14 Substituir imediatamente, qualquer um dos integrantes da equipe de trabalho, em caso de falta, de entrega dos
produtos/serviços em desconformidade com o exigido e/ou se solicitado pela Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA.

26.15 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da
execução do objeto contratado;

26.16 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a execução do objeto para verificar as condições

\o ufi/c
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26.17 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências, do
CONTRATANTE;

26.18 Fornecer sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas.

26.19 Atender as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização que será exercida pela Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA.

26.20 Aceitar, nas mesmas condições. contratuais, os acréscimos ou supressões, que se fizerem nos
produto/serviço, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. !

27. DO INADIMPLEMENTO ESANÇÕES

27.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não
celebrar o contrato oua atade registro de preços, se for o caso, deixar deentregar ou apresentar, documentação falsa
exigida para ocertame, ensejar o retardamento de seu objeto; não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inídôneo, fizer declaração'falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento
administrativo que lhe assegurará ocontraditório e a ampla defésa, ficará Impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado noSICAF e/ou.Sistema'.dé Cadastro de Fornecedores do
Município, pelo prazo de até5 (cincò) anos, sem prejuízo^das multas previstas neste Edltal e das demais cominações
legais. , . ' ', / I

i

27.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e quaisquer outras
irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos ocontraditório e ampla
defesa, asseguintes penalidades: . ;

» ' • , ' , ' 1

27.2.1. Multa de: - , • •

I. 1% (um por cento) por hora sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atendimento de chamado para
regularização da operacionalidade do sistema de telefonia fixa em prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, limitada
a 20 (vinte) horas, contadas da solicitação (chamado).-Após a.209 (vigésima) hora de atraso e a critério da
Administração, poderá configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem; prejuízo da rescisão
unilateral da avença; ^ '

II. 0,5% (meio por cento) por hora sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 48 (quarenta e
oito) horas no refazimento de serviços em desconformldade com oexigido ou incompletos, limitada a 24 (vinte e
quatro) horas. Após a24^ hora de atraso ,e acritério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, serh prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

III. 10% (dez por cento) sobre ovalor da contratação, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

IV. 10% (dez por cento) sobre ovalor da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

27.3 Asanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Município poderá ser aplicada ao fornecedor
juntamente com ade multa. As penalidades são independentes eaaplicação de uma não exclui as demais.

27.4 Objetivando evitar dano ao Erário, aAdministração poderá adotar medida cauteiar suspendendo opagamento à
Contratada na proporção de eventual multa aser aplicada após acondenação em regular processo administrativo.
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27.5 As multas previstas neste Edital serão descontadas após regular processo administrativo dos pagamentos devidos
pela Administração.

27.6 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores
aos pagamentosdevidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de
15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do DARE, devendo ser apresentado o comprovante de
pagamento a esta Administração, sob pena de cobrança judicial.

27.7 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições
especificados no § is do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados Injustificados os atrasos não precedidos da
competente prorrogação.

27.8 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com
antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatófio do alegado pela
Contratada.

27.9 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por
parte da CONTRATADA, na forma da lei. • • '. / .

27.10 As sanções descritas neste item também'se aplicam aos intégfántes do. cadastro de reserva que, convocados,
não honrarem o compromisso assumidosemjustificativa ou comjustificàtivá recusada pela administraçãopública.

27.11 As penalidades serão obrigatoriarriènte registradas no SICAF e, no caso,de impedimento do direito de licitar, o
licitante deverá ser descredenciadó por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.

28. DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
SãoJoão dos Patos/MA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

28.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente,desta Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA.

28.3 O pregoeiro ou a Autoridade Superior, nó interesse, da' Administração, poderá relevar omissões puramente
formais, desde que rião comprometam a proposta, a legislação vigente e a lisura desta licitação, reservando-se o
direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquerfase
da licitação, vedada a inclusão posterior dedocumento ou informação que deveria constar no ato ida sessão pública.

28.4 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
proponentes, desde que não comprometam o interesseda Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

28.5 Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação deste.

28.6 O Beneficiário do Registro deverá manter atualizados, durante toda a validade a Ata, todos os seus dados, como
representantes, endereço, telefone, e-mail, etc. sob pena de, não sendo devidamente informado a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA,as notificações/comunicações serem consideradas efetivamente realizadas.

28.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA ou no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

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

28.9 Os casos omissos serão decididos pelo pregoeiro em conformidade com as disposições constantes das Leis no
preâmbulo deste editai e demais normas pertinentes.

28.10 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de São João dos
Patos - MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

28.12 São partes integrantes'deste Editai os seguintes Anexos:

f

Termo de Referência

Modelo de carta credencial

Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Declaração de cumprimentodos requisitosdè habilitação
Modelo de proposta de preços / .
Modelo de Declaração de cumprimento do Inciso XXXIIi do art.79, CF/88 i
Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos da habilitação.
Minuta da Ata de Registro^de Preços ,,
Minuta do Contrato , • ' '/• - -

Modelo desolicitação dè pagamento ' • '
Modelode declaração de opção pelo SIMPLES. ... , ' ' ;
Recibo de retirada de edital • '

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Anexo V

Anexo VI

Anexo VII

Anexo VIII

Anexo IX

Anexo X

Anexo XI

Anexo XII

São João dos Patos - MA, 15 de .fevereiro de 2021.

/. • Thuany Costa de Sá Gomes''

Secretária Municipal de Administração'
Portaria ns 001/2021'' ' " "•

Página 20 de 49



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPj N9 06.089.658/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

ANEXO 1

TERMO DE REFERÊNCIA

unicefiâ?

1. OBJETO

O presente Pregão tem por finalidade: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos leves, pesados e
semipesados, máquinas e equipamentos pesados, pertencentes à frota do Município de São João dos Patos/MA,
compreendendo os serviços de-reparos mecânicos em geral, elétricos, alinhamento e balanceamento, estofamento,
funiiaria, lanternagem, pintura, tapeçaria, estofamento, tornearia, sistema de molas, de ar condicionado, caixa de
câmbio, soldas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de freios, bem como, retifica de motores e bomba e
outros serviços afins necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos.

2. JUSTIFICATIVA

Justifica-se o presente pregão por diversas razões, dentre as quais pôde ser destacada a necessidade de manutenção e
eventuais recuperações dos veículos da frota do Município de São João Ôos Patos/MA, incluindo-se todos os serviços
de mecânica em geral, funiiaria, pintura, tapeçaria, sistema de ar condicionado; calxa de câmbio, parte elétrica, soldas,
estofamento, lanterneiro, pintura; tornearia, sistema de molas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de
freios, alinhamento, balanceamento, colagem de pneus, bern como, retifica de motores e bomba e outros serviços
afins necessários ao completo e perfeito funcionamento dos véículos e máquinas, e outros de natureza afim, visando
ao bom estado de conservação e perfeito funcionamento da frota de veículos, para o transporte dos usuários dos
serviços públicos, dos servidores e agentes políticos deste Executivo, nos termos das suas atribuições constitucionais.

Quanto à exigência de localização, esta se faz necessária tendo em vista a obtenção da proposta mais vantajosa para o
Município de São João dos Patos/MA, pois, se a distância entre a sede do Município e a Contratada for grande, a
vantagem do "menor preço" ficará prejudicada em razão do aumento do cüsto com o deslocamento da frota e há no
raio estabelecido oficinasem número suficiente não restando comprometido o princípio da competitividade.

Quanto à exigência de capacidade para receber, simultaneamente, no mínimo 02 (dois) veículos para manutenção, a
mesma justifica-se pela necessidade démâo haver,atrasos na, prestação dos serviços, tendo em vista tratarem de
veículos essenciais ao serviço público. '

3. ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS EVALORES ESTIMADOS.

ITEM DESCRIÇÃO UNO QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

1 Mecanica Geral HORA 780 R$ 139,04 R$ 108.451,20

2 Sistema de Arrefecimento HORA 780 R$ 146,76 R$ 114.472,80

3 Serviços de Refrigeração HORA 780 R$ 154,83 R$ 120.767,40

4 Elétrica Geral HORA 780 R$ 139,66 R$ 108.934,80

5 Serviços de Lanternagem e Pintura HORA 780 R$ 191,62 R$ 149.463,60

6 Retifica Geral HORA 780 R$ 123,90 R$ 96.642,00

7 Alinhamento Serv 400 R$ 59,04 R$ 23.616,00

8 Balanceamento em Geral Serv 250 R$ 96,64 R$ 24.160,00

TOTAL R$ 746.507,80
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VALOR ESTIMADO TOTAL R$ 746.507,80 (setecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sete reais e oitenta
centavos).

Secretaria de Educação
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.

1 Mecanica Geral HORA 100

2 Sistema de Arrefecimento HORA 100

3 Serviços de Refrigeração HORA 100

4 Elétrica Geral HORA 100

5 Serviços de Lanternageme Pintura-.. ... - -.HORA 100

6 Retifica Geral '' . - hora; 100

7 Alinhamento' - • ' Serv ! 100

8 Balanceamento em Geral . . - Serv 1 50

I

Secretaria deAssistêndã Social

ITEM DESCRIÇÃO ' í; ' ÜND QÜANT.

1 Mecanica Geral .-TV-,, '0 ' ' i ' HORAj 80

2 Sistema de Arrefeciniento/" , x--"'. '• ' HORA! 80

3 Serviços de Refrigeração ^ hora: 80

4 Elétrica Geral • ' •. . HORA! 80

5 Serviços de Lanternagem e Pintura ^ HORA; 80

6 Retifica Geral ' > ,• — — HORAÍ 80

7 Alinhamento - Serv 1 50

8 Balanceamento em Gera[ 7, \ ! . Serv ; 50

! - i Secretaria de.Educâção/'7 " ' . ' ]
ITEM : ' ^ ^ÒÈSCRIÇÃO- . - y" ' UND l QÜANT.

1 Mecanica Geral '.v'./"::.' L • .. • HORAj 200

2 Sistema de Arrefecimento '.'y •. hora; 200

3 Serviços de Refrigeração "" " HORA'' 200

4 Elétrica Geral • HORA; 200

5 Serviços de Lanternagem e Pintura HORA' 200

6 Retifica Geral HORA 200

7 Alinhamento . 'Serv 50

8 Balanceamento em Geral Serv 50

Secretaria de Saúde

ITEM DESCRIÇÃO ÜND QÜANT.

1 Mecanica Geral HORA 200

2 Sistema de Arrefecimento HORA 200

3 Serviços de Refrigeração HORA 200

4 Elétrica Geral HORA 200
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5 Serviços de Lanternagem e Pintura HORA 200

6 Retifica Geral HORA 200

7 Alinhamento Serv 100

8 Balanceamento em Geral Serv 50

Secretaria de Obras

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.

1 Mecanica Geral HORA 200

2 Sistema de Arrefecimento HORA 200

3 Serviços de Refrigeração hora! 200

4 Elétrica GeraP HORA' 200

5 Serviços de Lanternagem e Pintura HORA 200

6 Retifica Geral HORA' 200

7 Alinhamento Serv 100

8 Balanceaménto emGeral Serv 1 50

3.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de ernpresa especializada na prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, para a frota deste Município, conforme qüádrò demonstrativo neste anexo, sendo
que o Município deSão João dos Patos/MÁ poderá incluir ou excluir veículos a qualquer momento.

f • ' r . . ,

3.2. Entende-se por ,manutenção preventiva as revisões e serviços de caráter preventivo com a finalidade de avaliar as
condições para o perfeito funcionarnehto dos veículos, alérh de detectar possíveis desgastès eni peças, acessórios e
outros elementos, objetivando manter o veículo em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas
específicas, incluindo as trocas autorizadas dé peças que se fizerem necessárias ao seu bom funcionamento.

3.3. Entende-se por'manutençãdcorretiva as révisões e serviços dé ,caráter'corretivo, para possibilitar a reparação de
defeitos e falhas em qualquer unidade, do veículo, com substitúição de peças, e acessórios genuínos, bem como
serviços de mecânica, em geral, funilaria, pintura, tapeçaria, sisterna de ar'condicionado, caixa de câmbio, parte
elétrica, soldas, estofamento, lanterneiro, pintura, tornearia, cápotariaj sistema de molas, escapamentos, radiadores,
suspensão, sistema de freios, alinhamento, balanceamerito, "colagem de pneus; vidraçaria, lubrificação(troca de óleo),
retifica de motor e bomba e outros serviços afins que se façam necessários para tornar operacional o veículo,
ocasionalmente desativado em decorrênciade defeitos, bem como, pára reparar avarias.

3.4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS.

3.4.1. Serviços mecânicos.

3.4.2. Serviços de lanternagem e pintura.
3.4.3. Serviços na parte elétrica em gerai.
3.4.4. Serviços de tapeçaria.
3.4.5. Alinhamento/Balanceamento.
3.4.6. Serviços de borracharia em gerai.
3.4.7. Serviços de funilaria

3.4.8. Serviços de tornearia

3.4.9. Serviços de molas

3.4.10. Outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos descritos neste edital.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, INSTALAÇÕES EEQUIPAMENTOS
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4.1. Considerando que a prestação de serviços de manutenção de veículos é uma atividade complexa e especializada,
com utilização de ferramentas diversas, aparelhos computadorizados, devido ao fato dos veículos possuírem
componentes eletroeletrônicos que necessitam de monitoramento e diagnósticos precisos, a Contratada deve dispor
de uma estrutura mínima composta de: instalações físicas adequadas, aparato tecnológico traduzido em
equipamentos eletroeletrônicos apropriados e mão-de-obra especializada em mecânica em gerai.

4.2. A Contratada deve possuir oficina bem estruturada, situada no Perímetro de até 10 KM (dez quilômetros) do
Município de São João dos Patos e, ainda:
a) possuir área útil disponível para receber, com segurança, simultaneamente, até 02 (dois) veículos para manutenção;
b) possuir os recursos essenciais para que os serviços prestados tenham a técnica, qualidade, presteza exigida para os
padrões do fabricante dos veículos tais como:
c) Possuir pessoa! treinado pafa executaròs serviços nosvéícuiòs de cada marca específica; [
d) Elevadores hidráulicos ou elétricos para suspensão dos veículos;
e) Ferramentas adequadas para a realização dos reparos nos veículos com segurança e precisão. :

5 , ' » , !

4.3. Os serviços de borraçharia, alinhamento, balanceamento, lanternagem, pintura, tornearia, molas, capotaria,
funilaria, retifica de motores, poderão ser subcontratados, sendo de inteira responsabilidade da Contratada qualquer
falha na execução dos serviços ou por emprego de peças,inadeqúa'das.

5. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1.AContratada deverá apresentar à'Divisão detransportes do Município dê SãoJqão'dos Patos/MA, gratuitamente,
previamente à execução do serviço, orçamento detalhado, ,no/prázo máximo, e não superior a 02 (dois) dias, contados
a partir do recebimento do veículo, com exceção dos serviços, de reparo no motor (montagem e desmontagem),
funilaria e pintura, em que o prazo será de, no máximo, 05 (cinco) dias, devendo conter no orçamento:

- Relação de peças áserem utilizadas n'o referido serviço; ' .. '
-Tempo a ser gasto na prestaçãodo serviço, de conformidade coma tabela temíjorária informada'.
- Cláusula de garantia dos serviços prestados, que não poderá ser inferior a GO (noventa) dias, após a entrega do
mesmo em perfeito,funcionamento, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. ;

5.2. A Divisão de Transportes do Município de São^Jòão dos Patos/MA poderá'recusar o orçamento, pedir sua revisão
ou aceitá-lo parcialmente, comprometendorsé a Contratada a executarfóu fornecer o que for aprovado em todo ou
emparte. ' v - " - ' " •.' ' --"'a -.. i

5.3. Os serviços serão realizados nas dependências da contratada ou na's dependências dò Município de São João dos
Patos/MA, em casos excepcionais, mediante autorização da Gerência de Transportes, devendo a mesma permitir livre
acesso de representantes do Município, para quese proceda à fiscalização dos trabalhos. '

5.4. Os serviços deverão ser realizados por técnicos treinados para atuarem nos veículos.

5.5. A manutenção corretiva e a manutenção preventiva ocorrerão quando o MunÍcípio'julgar necessário.

5.6. A empresa deverá ter estrutura para receber no mínimo 03 (três) veículos por vez para manutenção.

6. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução do objeto será acompanhada por servidor da Prefeitura, aqui denominado Fiscal do Contrato, por meio de
portaria específica, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento do contrato e a certificação da
nota fiscal correspondente aos serviços realizados;

«XAIT
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As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o acompanhamento e a
fiscalização dos serviços deverão ser solicitadas ao Secretário responsávei, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.

7. OBRIGAÇÕES DACONTRATADA

7.1. Entregar os veículos limpos, interna e externamente e aspirados, quando for o caso, após a execução dos serviços.

7.2. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados com esmero e perfeição,
executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.

7.3. Zelar pela guarda dos veículos que estiverem na sua responsabilidade, respohsabiüzándo-se por quaisquer danos
ocorridos aos mesmos. '

7.4. Responsabilizar-se integralmente pelos veículos- recebidos do Contratante, incluindo todos os pertences,
acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em caso de furto ou roubo, incêndio ou
acidente, independente de culpa, não transferindo a responsabilidade a possíveis subcontratados ou terceiros, desde
o momento do recebimento dp veículo para orçamento até a entrega do mesmo ao Contratante.

. i j l
•é ^

7.5. Responder, integral e exclusivamente pòr todos os danos"'e prejuízos de qualquer natureza causados direta ou
indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos áos bens do Município de São João dos Patos/MA
ou a terceiros, decorrentes de, sua culpa ou dolo na execução do objeto lícítádo,~não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante. , ;
7.6. Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o Município for compelido a responder por força
da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios..

7.7. Comparecer à sede do contratante, sempre^que solicitado, po/ meio do preposto, no prazo de 24 (vinte quatro)
horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos aos serviços contratados.

\ ' '

7.8. Comunicar imediatamente àó Município qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do
objeto contratado.

7.9. Executar os serviços contratados somente com prévia autorização do Contratante; |

7.10. Refazer em, no máximo 24 horas, contadosa partirda corhunicação, os s'erviços que forem rejeitados.

7.11. Executar quaisquer serviços não relacionados" neste Termo de Referência considerados essenciais ou
imprescindíveis ao funcionamento dos veículos.

7.12. Indicar à Divisão de Transportes do Município o Preposto, com competência para manter entendimentos e
receber comunicações acerca do objeto do contrato.

7.13. Não utilizar mão-de-obra de terceiros SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização do Contratante, durante a vigência
do contrato.

7.14. Possuir pessoal especializado em manutenção de veículos automotores, para executar os serviços nos veículos;

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A Contratante se obriga a:

8.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente Contrato;
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8.2. Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada o fornecimento dos produtos, podendo recusar
aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
8.3. Notificar a Contratada para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em
parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes do fornecimento dos produtos;
8.4. Efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
8.5. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos;
8.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;
8.7. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas
peia Contratada.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota
Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordém de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de
regularidade relativa à Certidão Conjunta Negativa de Débitps Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e
Seguridade Social; Prova de regularidade relativa" ao" Fundo de-Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, Prova de
regularidade relativa à Justiça do Trabalho, "mediante-apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), Certidão Negativa de Débitos e Dívida Ativa Estadual e Municipal, diretamente na conta que o fornecedor
apresentar no ato da contratação,'para o que deverá, na oportunidade, informar ó nome do'Banco e número da
agência e conta corrente onde.deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das
partes interessadas. •: ;

9.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que.a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimpiemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

li'. '
EM = IX N xVP, sendo: "
EM := Encargos moratórios; .. s , ;.
N= Número de diasentre a data prevista para o pagamento e a dó efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga. " ,
1=índice de compensação financeira =0,00,016438, assim apurado: : • ' •

'(6/:i'00") .1 =0,00016438 ' ; ; " |
TX -Percentual'da taxa anual = 6%

365 ;
10. FONTEDE RECURSO i

Édispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do
art. 15 da Lei Federai n^. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. Aemissão dá nota de empenho ficará a
cargo do Setor de Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do Processo Licitatório ou número
do Contrato, anexando" a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor de Compras solicitará ao Setor de
Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem como, a nota de empenho que deverá
conter a autorização do ordenador de despesas.

São João dos Patos (MA), em 26 de janeiro de 2021

Gustavo Carvalho Silva

Chefe do Departamento de Compras

\0

Página 26 de 49



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúíio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

Géssyka Raflégia Lima Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria n? 010/2021

Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira

Secretária Municipal de Educação
Portaria n® 002/2021

Márcio José de Oliveira Lima

Secretário Municipal.de Saúde
Portaria ns 0Ó7/2021

- Flavio Nascimento Sousa . .

Secré^rio Municipal de^Óbras^^e Serviços Urbanos
Portaria n? 005/2021-

unicef#

Página 27 de 49



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúüo Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

A (nome da empresa), CNPJ ns com sede na

neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço).

completa - nome, RG, CPF,

Pelo .presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s)
Procurador(es) o'Sénhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil> profissão e endereço), a quem
confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA (ou de forma
genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para
representara outorgante na licitação na modalidade de pregão ns (ou de fornia genérica para licitações em
gerai), usando dos recursos legais e acompanhándo-os,' conferindo-lhes, ainda,, poderes especiais para
desistir de recursos, interpô-ios;-apreserítar lances verbais,-negociar preços\e demais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar comprotfiissos òü'acordos, receber é darquitaçãõ,'.pbdendo ainda, substabelecer
esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando, "tudo^jjór bom firme e valioso, e,
em especial, pará (se for o caso de apenas uma licitação). i

1. Loca! e data

2. Assinatura do represèntahte legal da empresa com fírma reconhecida
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A empresa , jignatária, inscrita no CNPJ sob o n.s
sediada na (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o

Sr. (a) portador da Carteira de Identidade n2 SSP e do CPF
ns DECLARA, para fins do disposto no subitem do edital, do Pregão Presencial ns
10/2021, sob as sanções adniínistrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente
data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso Ido arf.-39 da Lei Complementar n^ 123> de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE, PEQUENO.PORTE, cònforrine incisó*"ll do"art.'32 da Lei"Còmpleméntar n2 123, de
14/12/2006. , ' -.v. - - - S •' ^

••.y ; V'', '
Declara, ainda, que à;empresa está excluída das vedações constantesi do § 42 do art.

32 da Lei Complementarn2 123, de,14de'dezembrode 2006. •' ; ;

OBS:

de .:. de 2021.

\ , ' 'I

(Assinatura do responsável)-'.

1) Assinalar com um "X"a còndíção da empresa.

2) Esta declaração deverá ser entregue o pregoeíro, após a abertura da Sessão, em separado e antes da
abertura dos envelopes de Proposta de Preço e de Habilitação exigidos nesta iicitação, peias empresas
que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e"favorecido previsto na Lei
Complementar ns 123/2006 e alterações posteriores.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

unicefíâí

A empresa ; signatária, inscrita no CNPJ sob o n.s ,
sediada na (endereço completo) , por seu representante legal, declara, sob as penas da
Lei, nos termos do artigo 42,-inciso Vil, da Leí Federai n.s 10i520/02, possuir todos os-requisitos constantes
do edital que a habilite á participar do Pregão Presencial n.2 10/2021. í

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se subrnète a tòdos os seüs termos.

de de 2021.

(Assinatura do responsável)
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ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL n s 10/2021.

Prezados Senhores,

unicef<â?

Pela presente,-submetemos à-apreciação de V. S -. a-nossa^proposta-relativa à licitação
em epígrafe, assumindo Inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em
que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de
qualificação definidos no edital do Pregão Presencial n® 10/2021.

1. PROPONENTE: - v . ; .
RAZÃO

SOCIAL: ^. '"' ' " ^
CNRJ: . ''
ENDEREÇO:

TELEFONE: FAX: E^MAIL:

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

3. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTÀ:'
5. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA PARÁ piSPONIBILIZAR fODÀ AINFRAESTRUTURA DO EVENTO:
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:] - " '
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESÁ: '/ !
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG, CPF, Endereço):
9. ENDEREÇO E TELEFONE:

de de 2021.. •

(Assinatura do responsável)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARI. 7S,CF/88

A empresa

sediada na

signatária, inscrita no CNPJ sob o n.2
.(endereço, çompjeto),_por,seu representante

legal, declara, sob as penas da Lei, que não possuí no seu quadro de pessoal, menor dé 18 (dezoito) anos
em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou
atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
conformidade com o inciso XXXIIl do art. 72, da Constituição Federal e com a Lei n2 9.854/99,

de de-2021.

(Assinatura do'responsável)
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ANEXO Vil

unicef^^'

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa

, sediada na

signatária. Inscrita no CNPJ sob o n.5
.(eridereço ço_rnpJetp), .ppr seu representante

legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.9, da Lei Federal n.9'8.666/93, que até a
presente data nenhum fato ocorreu que a Inabilite a participar do Pregão Presencial n.s 10/2021, e que
contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

!

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Editale que se submete a todos os seus termos;

de .... de 2Ò21;

7,'

(Assinatura do resjDonsável)
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ANEXO VIM

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N^ SRP-10/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

unicef#

Aos XXXXX dia{s) do mês de XXXXXXXXX de dois mil e dezoito , o Município de São João dos Patos, com sede na
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, CEP 65665-000 nos termos da Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada
no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n® SRP-10/2021, RESOLVE registrar os preços para futura
e eventual contratação de"empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
nos veículos leves, pesados e sémipesados, máquinas e equipamentos pesados, pertencentes à frota do Município de
São João dos Patos/MA, compreendendo os serviços de reparos mecânicos em geral, elétricos, alinhamento e
balanceamento, estofamento,funilaria, lanternagem, pintura, tapeçaria,estofamento,tornearia,sistema de molas, de
ar condicionado, caixa de câmbio, soidas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de freios, bem como, retifica
de motores e bomba e outros serviços afins necessários'ab çompléto e perfeito funcionarnento dos veículos, tendo
sido os referidos preços oferecidos pela empresa-cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame
supracitado. , .', ' • !

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva nos veículos leves, pesados e semipesados, máquinas e equipamentos pesados,
pertencentes à frota do Município de-São João dos Patos/MA, compreendendo os serviços de reparos mecânicos em
geral, elétricos, alinhamento e balanceamento; estofamento, funilaria janternagem, pintura, tapeçaria, estofamento,
tornearia, sistema de molas, de ar-condicionado, caixa de-câmbio, soidas,-éscapamentos, radiadores, suspensão,
sistema de freios, bem como, retifica'de motores e bomba e outros serviços afins necessários ao completo e perfeito
funcionamento dos veículos. " :

CLÁUSULA SEGUNDA-DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12-(dozè) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a' CONTRATANTE não estará
obrigada a adquirir os produto/serviço citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,
podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor, assume o compromisso de
atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de
suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
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Parágrafo primeiro: Os Órgãose entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique
05 possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cinqüenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: As adesões à ata de registro dé preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL EPRAZO DE ENTREGA !

O recebimento, o local é o prazo de entrega dos-bens deverão.ocorrer de acordo com as especificações contida na
ordem de compra, sendo que a entrega deve ser realizada de forma imediata.

Parágrafo Único: Aempresa quenão cumprir o prazo estipulado sofrerá.as sànçõésprevistas no item 27 do Edital em
conformidade com a Lei 8.666/93 é suas alterações. " '

CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO '

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produto/serviço ácompanhados da fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo com a nota de.empenho, após a conferência .daquantidade e qualidade dós materiais/serviços
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa
com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fitis liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque
nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridós do recebimento definitivo dos materiais/serviços, após a
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. ' . - ' .

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "e'm sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR,
para verificação da situação do niesmo, relativamente às,condições exigidas na contratação, cujos resultados serão
impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na
contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença
será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

EM^IxNxVP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
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VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%

I= índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) _ {=(6/100) _ 1=0,00016438

365 365

Acompensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSUIA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Aentrega dos produto/serviço sóestará caracterizadajpediante solicitação dopedido do bem.
0 fornecedor ficará obrigado" a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CIJ^USULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES - '

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão^Presencial para Registro de Preços! n° SRP-10/2021, a
Administração da entidade contratante poderá, 'garantida'.á'previa defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções: • - •

1- Advertência, que será aplicada pormeio de notificação via ofício, mêdianté contra recibo do representante legal da
contratada estabelecendo o prazo de 05 (ciríco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o
atraso,quesó serãoaceitas mediante crivo da Administração;. \ ' ;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas,
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos próduto/serviço hão entregues, recolhida no prazo máximo de
15 (quinze) dias corridos, uma vezcomunicada oficialmente; - -

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo, de
indenização dos prejuízos porventura causados ao.contratante pela nãò execução.parcial outotal do contrato.

-• ' V, '.y.''-. ' i
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de Jicitár e de contratar, com:a Admiriistração Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido.o direito.prévio da citação e^de.âmpla defesa, enquanto perdurar os motiyos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante'a própria àutoridade que aplicou a penalidade, a licitante
que convocada dentro do prazo de validade dá sua proposta,-não .celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para ocertame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução, do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos "11" e""lir', facultada adefesa prévia do interessado, nò respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro -Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto -As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade
contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

\0
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CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei ns
8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado. _ _
Parágrafo Terceiro: Frustrada a' negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

\

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder curhprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação" de penaiidade/confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antès do pedido.do fornecimento;

II- Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.'

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

.... . 1'

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO QBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

0 recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à pbsetvância de suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens,e instruções, cabendo"'afverificação-ao representante designado pela
contratante. \

Parágrafo Primeiro: Os Produtos entregues deverão está em pèrfeitp estado, assim e deverão ser entregues no
endereço constante ha ordemde compra, acompanhados dàs.resp'ectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidosda seguinte forma: ' ;

1 - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as
especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. -

II - Definitivamente, após a verificação' da qualidade, da quantidade dos produto/serviço e sua conseqüente aceitação,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

0 Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e ampla defesa:

• A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidadede cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
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- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.

• Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

• Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados; ;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilaménto na Ata de Registro
de Preços e informará aos fornecedores remanescentes; caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E.EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso á caso, pela'contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será
igualmente autorizada pelo órgão requisitante:' - ' \ ;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS EITENS DE FORNECIMENTO ;

" i f ' ' .
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária^ da presente Ata dé Registro de Preços,
constam do Encarte, quese constituí em anexo à presente Ata de Registro dé Preços. '

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (RS), serão fixos e irreajustáveis peio período de 12 (doze) meses,
contado a partir daassinatura da presentèÀta.de Registro-de Preços. ;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

Aempresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das
decorrentes das normas, dos anexos e da naturezada atividade. !

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ^DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal{ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega
dos materiais/serviços e emissão doTermo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços ns SRP-lO/2021 e a proposta da empresa
classificada em is lugar.

Página 38 de 49



ESTADODOMARANHÃO

PREFEITURADESÃOJOÃODOSPATOS-MA

AvenidaGetúlioVargas,135-Centro.CEP65665-000
CNPJNS06.089.668/0001-33

SecretariaMunicipaldeAdministraçãounicef«^

ParágrafoPrimeiro:OscasosomissosserãoresolvidospeloPregoeiro,comobservânciadasdisposiçõesconstantes
dasLeisn^s8.666/93e10.520/2002edemaisnormasaplicáveis.

ParágrafoSegundo:ApublicaçãoresumidadestaAtadeRegistrodePreçonaimprensaoficial,condiçãoindispensável
parasuaeficácia,seráprovidenciadapeloContratante.

ParágrafoTerceiro:AsquestõesdecorrentesdautilizaçãodapresenteAta,quenãopossamserdirimidas
administrativamente,serioprocessadasejulgadasnoforodacidadedeSÃOJOÃODOSPATOS,comexclusãode
qualqueroutro.

E,porestaremassim,justasecontratadas,firmamopresenteinstrumentoem2(duas)viasdeigualteoreforma,na

presençadastestemunhasqu'etambém-o.subscrevem.*•

SÃOJOÃODOSPATOS-MA,XXdéXXXXXXXXXXXde2021

MUNICÍPIODESÃOlIOÃpDOSPATOS
C.n:p1n5a6.089.'668/Òa01-33,

•;•CONTRATANTE-

.'i.'XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.-C.N.P.J.hsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;'
,^.CONTRATADO:.^::-

1'
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N2 XXXXXXXXXXXXX

unicef^

0(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o n® 06.089.668/0001-33, representado pe!o(a) Sr.(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sec. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do j:PF n2 XXXXXXXXmXXX, residente na
XXXXXXXXXXXXXXXX, e de "outro 'lâciò'"a firma" XXXXXXXXXXXXXX^^ (MF) sob o ns
XXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente na , XXXXXXXXXX,
portador do(a) CPF XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do
qual são partes integrantes d Edital do Pregão ns SRP-10/2021 e a proposta apresentada pela CONTRATADA,
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas,disçjplinares da Lei ns 10.520/02 e'da Lei n2 8.666/93,
mediante as cláusulas que se seguem: .

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem çòmo objeto o Registro de Preços pára'futura' e-eventual contratação de empresa
especializada para prestação de serviços Üé manutenção preventiva "e corretiva nos veículos leves, pesados e
semipesados, máquinas e equipamentos pesados,.pertencentes à frota do^Munlcíplo de São 'João dos Patos/MA,
compreendendo os-serviços de reparos mecânicos em geral, elétricos, alinhamentp e balanceamento, estofamento,
funilaria, lanternagém, pintura,, tapeçaria, estofamento, tornearia, sistema de molas, de ar condicionado, caixa de
câmbio, soldas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de freios, bem como, retifica de motores e bomba e
outros serviços afins necessários ao corniíleto e perfeitofuncionamento dosveículos. !

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO ' ' . . '

1. Ovalor deste contrato, éde RS XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX). '

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão SRP-10/2021 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOAMPARO LEGAL

1. Alavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n^ SRP-10/2C21, realizado com fundamento na
Lei n210.520,de 17 de julho de 2002, na Lei n® 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
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disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n® 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em XX de XXXXXXX de XXXXXXX extinguindo-se em 31 de Dezembro
de 2021, com validade e eficácia legai após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:" ^ - • -
r *

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega
dos produto/serviço;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produto/serviço objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA; , --'v-
1.4- devolver os produto/serviço que não^apresentarern.cpndições deserem usados; '
1.5 - solicitar a troça dòs.produto/sè/viço devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarifado; • I

1.6 - solicitar, por intermédjo de Autçrização de, Fornecimento expedida pelo Serviço' de Almoxarifado, o
fornecimento dos produto/serviço objeto deste Contrato; -• N- a'.'."'

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produto/serviço e interromper
imediatamente o fornecimento, se for,o caso. í

CLÁUSULA SÉTIMA-DOS ENCARGOS DA CONTRATADA . '

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relaçâo aos seus empregados, por todas as déspesas decorrentes dos produto/serviço,
tais como: '

a) salários; ^
b)'seguros de acidentes; ' ' I . !
c) taxas, impostos e contribuições;
d).indenizações; ^ ;
e)vale-refeiçâo; V
f) vales-transportes; e
g) outrasque porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vínculo empregatíciocom o órgão; •

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
CONTRATANTE;

1.4 - respeitar asnormas e procedimentos decontrole e acesso àsdependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
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1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto/serviço;

1.7 - efetuar a entrega do produto/serviço objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produto/serviço considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24
(vintee quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida peloServiço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar osesclarecimentos quejuígar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em cortipatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão ns SRP-10/2021. í

] \

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES,SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS Í

1.ÀCONTRATADA caberá, ainda: . ;

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenclárlos e obrigaçõesisociais previstos na
legislação social e trabalhista'em vigòr, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício cóm o CONTRATÁNTE;

t • 1 •

1.2- assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica deacidentes de trabalho, quando, em òcórrência da espécie; forem vítimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço ou em conexão com ele, ainda^que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento
do produto/serviço, originariamente ou yincújáda por prevenção, conéxão ou contihência; e

1.4 - assurriir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais ~e'comerciais resultantes da adjudicação deste
Contrato. ' - ' V '

2. Ainadimplência da CONTRATADA, coni 'referência aos encargos éstàbèlecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu,pagamento àAdministração do CONTRATANTE, nem poderá,onerar oobjeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE. j

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação deservidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto/serviço objeto deste
Contrato.
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CLAUSULA décima - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsídiá-lo de Informações pertinentes a essa
atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser
solicitadas a AutoridadeCompetente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidasconvenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 1

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto/serviço caberá ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, pu a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DA DESPESA .

1.Adespesa com o fornecimento do produto/serviço de que trata o objéto, está a çãrgo da dotação orçamentária:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx • . - ' " .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXW(XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ' • '

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIÁUSUU DÉCIMA TERCEIRA - po PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar; nota fiscal para liquidação e .pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada emlconta corrente ou cheque"nominal ap fornecedor ho prazo de 10 (dez) dias
contadosda apresentaçãodosdoçumèntos junto a(o) CONTRATANTE. ' v; : I

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias'de comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade,Social (ÍNSS), a Fazenda Federal; Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do CONTRATADO e o FGTS, emoriginál ou emfotocópia autenticada.- '- I

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produto/serviço
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consurho ou: em desacordo cóm as especificações apresentadas e
aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito àalteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima
referida e acorrespondente ao efetivo pagamento da parcela, ser aseguinte:

EM = lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
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N= Númerode dias entre a data previstapara o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I=índice de compensação financeira =0,0001644, assim apurado:
1= (TX)

365

1= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anua! = 6%.

uniceft©

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura! a ser apresentada
posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - pOAUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor iniciai atualizado deste Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco porcento), conforme disposto ho artigo 65, parágrafos 12 e 22, da Lei
n28.666/93. " ' '

2. ACONTRATADA fica obrigada â aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite ora previsto, calcuiado_so.bre o valor a ser contratado: :

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder p limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre às,partes contratantes. \

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENÁLIDÀDES ^ . A

1. Pela inexecução total ou parcial-désté.Contrato,-ou pelo déiscumprlniento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração dó CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:

1.1-advertência;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez

por cento) sobre ovalor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
peio CONTRATANTE, atender parcialmente àsolicitação ou àAutorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial;
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1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
do{a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (anos) anos, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modó inidôneo;

2.4- fizer declaração faisa, _
2.5 - cometer fraude'fiscal;

2.6-falhar oüfraudar naexecução do Contrato; . ' t ' ,
2.7 - não celebrar ò contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa. '

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas ho Capítulo IV da Lei n.e
8.666/93. " . .-•••: . L /' " / . . • " " 1

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado;'e'aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em relação a uni dós. eventos arrolados nd-item 2 destáXjáusula, aCONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas. .' /. -V. '- . . • ' :

5. Assanções de advertência e de impedimento dé licitar e contratar-com à Administração do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de,multa, desçontandj>:aLdos pagamentos a serernefetuados.

r ^

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DA RESCISÃÒv ^ ^

1. A inexecução total ou parcial do-Contrato- enseja a sua rescisão, co'nforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei ns
8.666/93. ' v' • j

2. A rescisão do Contrato poderá ser: - ;

2.1 - determinada por ato unilateralè escrito^da Admiriistração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVll do artigo 78 da Lei mencionada,'notificando-se a_CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3-judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, Á PROPOSTA DA CONTRATADA E AO TERMO DE
REFERÊNCIA
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1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n® SRP-10/2021, cuja realização decorre da autorização do Sr{a).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro do Município de São João dos Patos, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pejas representantes das parte, CONTRATANTE
e CONTRATADA. , "'" ' " " " ' " ' . ' ' "

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, XX de XXXXX de 2021

PREFElTURA.MUNICiPALDE SÃO JOÃO PATOS/MA
'CNPJ(MF) 06.089.668/0001-33

CONTRATANTE - • . " . • • ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• ĈN PJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRÀTADO(A} ,
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ANEXO X

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

de

Referente ao Processo ns XXXXXXXXXXXXXXX

unicef^

Encaminhamos ,em anexo a nota ":;fiscah:^h2_^
R$ __{ • -

no valor total de

para que seja providenciado pagamento corifórme informaçoês abaixo:
, •' - ' ^:v..-- M

EMPRESA: .

IDENTIFICAÇÃO LICITAÇÃO/GRUPO:.
OBJETO:

Ne DA NOTA DE EMPENHO:

Ne DOCONTRATO (SE HOÜVÈR):\

' .5 • .

Apresentamos ení anexo as CND dè INSS, FGTS, DébitosTrabalhistas, Receita Federal, Estadual e

Municipal, no prazo de validade. T" i

• "Atenciòsãm.ènte,-c'
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ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

unicefííeí

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n^ DECLARA à
(nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte da Contribuição social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição-para o Financiamento da-Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o
PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei ns 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente
inscrita no Regime Especial Unificado' de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e'Empresas de Pequeno Porte -Simples Nacional,
Complementar n2;123, de 14 de dezembro de 2006.

de que trata o art. 12 da Lei

Para esseefeito, a declarante inforrhá_q'üe::L-."preenche osseguintes'requisitos:
a) conserva em boa ordem,-pelo prazo;de cinco anos,\"contádb da data-da emissão, ps documentos
que comprovam a origem/de.súys receitas e a efetivação de^suas despesas,^bem assim a realização de
quaisqueroutros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; i
b) cumpre as obrigações àcessorias a que éstá suj*eitá,,em conformidade com a legislação pertinente; II -
o signatário é representante legáLdésta empresa; assumindo o compromisso de infqrrnar à Secretaria da
Receita Federal db Brasil e à pessoa jurídica pagadora;, imediatamente, eventual desenquadramento da
presente situação e está ciente de-qüè a falsidade'na prestação destas informações, sem prejuízo do
disposto no art. 32 da Lei ns 9.430, de-1996, o sujeitará,'.juntamente com as demais pessoas que para ela
concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária/relativas à falsidade ideológica (art.
299 do Código Penal) e ao erime;cohtra.a-ordem tributária (art.. 1® da Lei ns 8.137, de 27 de dezembro de
1990). " V-Cv-v/.V'-'-. .
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Locai:è'datã..
•! V. '

Assinatura do Responsável
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃOJOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ N2 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração unicef#

ANEXO XIII

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL NS 10/2021

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos leves, pesados e semlpesados, máquinas e
equipamentos pesados, pertencêHtesà7r'ó'ta dò'Munlcíplò'cié"Sãò'Jõão~ciós PaTõs7MÁ7çompreendendo os
serviços de reparos mecânicos em geral, elétricos, alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria,
ianternagem, pintura, tapeçaria, estofamentò, tornearia, sistema de molas, de ar condicionado, caixa de
câmbio, soldas, escapamentos, radiadpres, suspensão, sistema de freios, bem como, retifica de motores e
bomba e outros serviços afins necesisários ao corripleto e perfeito funcionarhento dos veículos.

Processo n9XXXXXXXXXXXXXXXX ' 7 - '
Razão Social: . _ ;

CNPJ n2_

Endereço:
E-mail:
Cidade:
Estado:

Telefone:

Pessoa para contato:
Fax:

Recebemos nesta data, cópia'doinstrumento convocatório da licitação acima Idéntificadá.

Local: , . de •'' ' de202Í.

, pV

Assinatura-

Senhor LIcItante,

Visando comunicação futura entre esta prefeitura e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o
recibo de entrega do edital e remeter ao Departamento de Licitações e Contratos, da Prefeitura Municipal deSão
João dos Patos/MA por meio do e-máil: cplsÍpma@gmaií.com ou pessoalmente. A não remessa do recibo exime o
Pregoetro e o Departamento' de Licitações e Contratos, da Prefeitura Munidpal de São João dos Patos/MA da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.

Cidade - MA, de de 2021.
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