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Estamos encaminharnos em ânexo, os autos, do Processo aldministrativo n°.
0401001/2021, para exame e aprovação, da Minuta do Edital e Contrato tendo como objeto o
Registro de Prejços pára a Aquisição de Cdrnlíüstíveis e Lubrificantes para atender as necessi
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PREGÃO PRESENCIAL N s XXX - CPL

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
REGIDO PELA LEI N siO.520/02, LEI COMPLEMENTAR N ' 123/2006, ALTERADO PELA LEI

COMPLEMENTAR NS147/2014, DECRETO FEDERAL N 3 7.892/13, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N3 8.250/14, LEI W*
8.666/93 EDEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

ÓRGÃO INTERESSADO;

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE EASSISTÊNCIA.

PROCESSO:

0401001/2021

REGIME DE EXECUÇÃO: r*
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
TIPO DE LICITAÇÃO: /
MENOR PREÇO f

FORMADE ADJUDICAÇÃO:

POR ITEM-

ihrica

OBJETO ^ ^

REGISTRO DE PREÇOS PARA AAQUISIÇÃO DE CÒMBÒSTÍVEI^EIUBRÍfICANTES PARA^ATE^ DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DÓS tòTOÍ/MAPARA ÓE:

i ' • t \ •• / "'V. S '.Tv '

' EXERCÍCIODE 2021.

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO

HABILITAÇÃO
•CEBIMENTO EABERTURA DOS,ENVELOPES DAS PROPOSTAS DE PREÇO:E:DA'DOCUMENTAÇÃO DE

COMISSÃO PERMANENtE DE LICITAÇÃO - '̂AVENIDA GETÚLIO\VARGÀS, 135 - CENTRO. CEP 65665-LOCAL: SALA DA

000.

DATA: XX/XX/XXXX
HORÁRIO: XXhXXmin (HORÁRIO ÍÒa\L)

{

•''{U .\s
' •iví

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO/PARA OBTENÇÃO DO EDltALsU UU tüllALS - •

Dia;Segunda asexta-feira '{\\\ ^-V'''' -• /h'" ''
Horário: OShOOniin às 13hOpmih (horárip^locap'̂ '̂ ''w-..., . ' '
Local: SALA DA COMÍSSÃO PERMÁNENTE DeIÍcITAÇÃO.-AVENIDA GETÚud vARGÁS^13Í<CENTR0. CEP 65665-000.

Pregoeiro responsávej:

SÓSTENES FERNANDOALVESDE SOUSA

(Porfòrío NS,029/2021 '

l- í j

'ir-'

f 7, , : Este jnstrüMéntòcontém:'{
"EditaleseüsahexÕsxom'55 páginas

-• •• • :• :i

Senhor Licitante,

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 meio do e-mail: cplsipma@gmail.com. ou pessoalmente no endereço indicado acima.
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rica

ImtriKl-raran nnmoaflaA Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, por intermédio da Secretária Municipal de A
por meio da Portaria ns 001/2021-GPM, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Presenciai, do tipo Menor Preço por Item, de interesse do Município de São João dos Patos-MA,
conforme descrito neste Editai e seus Anexos.

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

ASessão do Pregão terá início às xxhxxmin do'dia xx de járieiro de 2Ò21, na Saia da Cbmissâo Permanente de Licitação
- Avenida Getúlio Vargas; 135 - Cehtro.„Cep 65665r000, quando serão recebidos e iniciada a ábèrtura dos envelopes
contendo aproposta^còmerciaÍ é'docurnentbs de habilitação, 'w' • " ' ; |
Não havendo expediente ou oçorrendò qualquer'fato^superveniente que iríapeça a^realização ^do certame na data
marcada, o recebimento epinício da abertura'dos enye|pp^Teferentes aeste Pregão serão realizados no primeiro dia
útil subsequente, rio mesrnó hqráriò.e local ar^Vi^rpen '̂'̂ sV^ desde que-não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário.- \ . - " :^ ' . . . j

[l^OBJETO DA LÍCITÁÇÃO.

r ._/v_ "
1.1 Opresente Pregão-tem por objeto^.o''Registro de Preçps^para a Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para
atender as necessidades das diversasisecretarias do Münicípib'"de São Jòãb/dós Pátos/MA para'o exercício de 2021,
conforme as especificações ecohdições-descritas no Anexo Ir TERMO D^REFERÊNCiÀ,deste Éditall
1.2 Ofornecimentoiserá, prestado poVdemanda, de acordOiCo^Ta;íne'cesWades do órgão Gei
Registro de Preços, j • ! h •' \

Gerenciador da Ata de

efetuadas pela Prefeitura Municipal dé Sã^J^bão^dos Pátos/MÀ.'

[2; RUBRICA Õ^AM'ÊNfÁRtA • - -

'(•>•) jíjí ,
1.3 Apresente licitàção..é^poni|?f;eço^Ünitáriof,sendo'que o vaiobtbtafestimá^^^ i.529.976,48 (Um milhão

— *— centavos.

às .Atas dé Registro de Preços

2.1 Édispensada a pertificação de dotação brçamèntárianOàípròcessps iicitatóriòs para registro de preços, nos termos
do art. 15da Lei Federai ns..8.666/93; devendo ser informada-no ato compra. Aerniissão çIa'nota^de empenho ficará a
cargo do Setor de CÒntabjildade dá Prefeitura, devendo-.constar.no-mesmo número do Processp''LicitatórÍo ou número
do Contrato, anexando á cópia ao^ Processo' Administrativo de Licitação. OSetor de Compras solicitará ao Setor de
Contabilidade, a emissão.da.nota.de.reser.va.de'..dotação.Orçamentária,.bem como,.,a',nbta de empenho que deverá
conter a autorização do ordenador de despesas.

13. CONDIÇÕES PARA PARTICIPACAO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação exigida neste Edital e seus anexos.

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 queseja 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 inidôneos para
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ROíaMlâ?

licitar ou contratar com a Administração Pública, punidos com suspensão do direito de
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

tar e con ceom a

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 n211.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabilitação.

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 fatos que impeçam a sua
participação na presente licjtaçãp,-eximindo^assirn o pregoeirpjdo disposto no art.- 97'da Lei.:ns 8;666/93.

3.4 Os itens constantés -do Termo'de'Referência que^tíverem: seü .quantitativo total subdividido em cota principal
(referente a 75% c/o'̂ ob/efp).destinada à disputa entre to'dós os interessados (MÉ, EPP, líiEI, Empresas de Médio e
Grande Porte, etc.) e cptã tese_rvadá!(referérite z25%.áo .èxçlüsívamentê pafa dísputa entre MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENQ-PORTE .e.cota,dè'iten's, excíusiyps^a participação de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, séfãojulgados èm cónsonâncialcorh aLèVcòmplementaf 123/06.e alterações. •

3.5 Para efeitos de partlcipaçãp-das;IVllcroémpresasf'Èmpresas*derêc|ueno 'Porte-é-Mlcro Et
MEI, nesta Iicitaçâo,lnòs teVhaos'̂ (Kàrt'̂ 32>1iicisõ I, da LeirComplémênta1^-nVl23/20Ô6,^lerãoó^

3.5.1. Microempresá- Pessoa;Jurídiça,^òU.a ela equiparada,,que auflra^ éro^cada/aho cal"""*'""'" '—'
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e;sessenta^il;reais) . /X j.

k "4.V -x3.5.2. Empresa de ijequeno Porte - Péssoa-Jurfdica, ou a-ela equiparada;,que'aufira, em cada ano calendário, receita
bruta superior aR$ 360;000,'00. (trezèntdTe sesseríFá mil rdais) e'i|uãl^i^n_fep^ a,R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reaisj.7Á •r'.'"'-'' —T"—ri I " " i

alterações.

[4. CREDENCiAMENTOiDOS REPRESENTANTES

3.5.3. Microempreendèdor lnd/^dualX;\.'lWEI/J Pessoa"jundicà,.'OU'!y ^ auftra, em cada ano-
caiendário, receita bruta ihfei^iohWè.si.boO-OO (oitenta e.um miijreais) coríf(Drmè\ei Complern'entar n2 123/2006 §
nArt.l8-A; | "/ i

3.6 Não fará jus ao tjegirhe diferenciado^Çfàvo^ci^;nas lTcitaçõès,púWicãs'frre^^ Complementar n2 123/2006
aMicroempresá ouiEmpresa de Peqüèno" Pprtejou^Micrp-EJripr^ndeclojíIndividual^ MEIj que estejam enquadradas
(os) em alguma das hlpõtesês previstas nos incíôsri?a:xr;dV;§r42,^tó da Lei Cpmplénientar n'. 123/2006 esuas

Empreendedor Individual -

considerados:
. '!

I

calendário, íteceita bruta igual ou

4.1 Na data, hora e lòcal.designados para a.sessão,'às.empresàs interessadas deverão apresentar-se e identificar-se
para credenciamentb^junto o.pregoeiro.

4.2 Ocredenciamento far-se-á mediante a apresentação dosseguintes documentos:

a) originai 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 pertinentes ao
certame, em nome da proponente, ou conforme modelo do Anexo II (Carta Credenciai) com firma reconhecida;

b) original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações ou consolidado,
devidamente registrados naJunta Comercial ou noórgão competente;

c)original ou cópia autenticada da carteira de identidade.
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4.3 No caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou dirigente da empresa, ceverâ serjflj^^ntaaa
original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e suas eventuais alte ações 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 investidora, 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, juntamente com as declarações abaixo:

4.4.1 Declaração de enquadramento como mlcroempresa ou empresa de pequeno porte, para aquelas que
desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/2006, conforme modelo de
declaração constante do Anexo III ou Certidão de enquadramento expedidapela Junta Comercial.

1
4.4.2 Declaraçãode Cumprimentodos Requisitos da Habilitação,conformemodelosugerido no Anexo IV.

4.5 As informações/coritidas nas-declarações apresentadas terão presunção relátiva' de veracidade, podendo ser
contestadas porqualquer interessado, o.quál teráo ônus:de cornprovar suas alegações.

4.6 O pregoeiro poderá, a qualquer momento, requererá'doojmentaçãp qüe entèndermecessária à comprovação das
informações declaraidaà, tais.como:, - . . J- • |

4.6.1 Balanço Patrirnòniãl
limites estabelecidos nos i

Ie bemonstVação.dp'Resultadb^dò Èxercído:'̂ ^DRE^cq^^ receita bruta dentro dos
incisoVi eVi Bò Aftigo 32"*da LCjl-23'/Ò6;' ; . ' '\///' • ]

•^7' i/s-. • -• • iI tO.) •. f J".' . • • ' i
4.6.2 Cópia da Declaração de. Informação Econômicojriscaisvda Pessoa ^Jurídica - DIPJ'e respectivo recibo de
entrega, em conformidadexom'0 Balanço eaDRE. _ j ^ i

serão admitidos mais de um1repreíêntantecredênciadopórempfes^hem um único representante para mais
empresa. ^^

4.8 Anão apresentação ou incorreção.nos dòcúrnentos de credenclaméríto destejedital, bem como a apresentação de
documentos ilegíveis, não excluirá^a/empres^icitante^do certame/itiásJmpedyfOjrepresentante de se manifestar e
responder pela mesma, ede praticarjquajqüer putrq ato inerenté-a este ceríiame.':^ \ !

' í
4.9 Aempresa licitáhte poderá, a-quárquervterhpo7substitüir^?repfèsentãnte legai pór outro, desde que apresente
todos os documentos necessários,para credenciamento^ (i} «vL-' p

V - --A*-"* * V , ' 1

4.7 Não

de uma empresa.

• >-

4.10 após o encerramento do credenciamento e. recebimento'dòs envelopes mão.serão mais admitidos novos
participantes aeste|certame.' ' , ' 7%;' ' -
4.11 Quando se tratar de certidões ou documento'equivalénte, em qüe não possuem vaüdadepu a validade não esteja
expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) diàs^qi^e-antecederem a data da
abertura das propostas.7-^,. ...'..17a:-. :-A

5. PEDÍDOS DÉ ESCLARECIMENTO EIMPUGNAÇÕES AO EDITAL

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.

5.2 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá apresentar
impugnaçâo a este instrumento convocatório, nos termos do art.12do Decreto Federal n2 3.555/2000.

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

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

{6. SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO :

tal, impli

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.

Í7. ENTREGA DOS ENVELOPES
/

/ -•7.1 Os licitantes deverão apresentar proposta de preços é toda'a documentação,de habilitaçãojno dia, hora e local
citados no preâmbulo deste'Éditai, em 2(dois) envelopes lacrados e rubricados no fecho, em cuja parte externa, além

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL SRP NS XX/XXX

DATA E HORA

ENVELOPE Ne 01 - PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIALDA EMPRESA - CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL SRPNS XX/XXX

DATA E HORA

ENVELOPE N& 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

18; DAPROPOSTA DE PREÇOS ,. ,
.... , .

8.1 A proposta deverá' ser digitada-oulimpressa por qualquer
í • . Ul \ V '•> 1. u

folha assinada por representante lègaLda e.mpresá~;^ê consignar: ' -

8.1.1 Número do Pregão, norhe ou RazãO-Sociardo proponente,•'"número do.^CNPJ; endereço com
. /I „_tiv u-.:

Dieto, telefone, fax e

8.1.2 Preço unitáríoj de-cada item, yalor,total'de cada.itèrTÍíé;valopglbbal-da proposta^ -que será dsomatório dos itens
do GRUPO, expresso em. reais) com duas casas,decimais é.por.extenso, incluindo todos^oslmp^ostos taxas, fretes e
demais despesas decorrentes da ehtregá dos .produto/serviço; em atendimento ao estabelecido no Termo de
Referência - Anexo l. . •- ' /

8.1.3 Indicação de'-endèreço-e :.teléfone'de-escritório,-bem-como o nome do-representante e número de8.1.3 Indicação de'-endéreço~e-'-teléfohe-de-escritório,-bem-como ó 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 1), sob pena de desclassificação.

8.3 Os preços deverão ser cotados em reais e serão irreajustáveis, ressalvadas as exceções previstas neste edital.

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
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apresentação, podendo a Administração solicitar a prorrogação do prazo de validade da propo
licitante a aceitação;

;ta, sendoPfai

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

8.8 Considerar-se-á que os preços apresentados e os lances formulados pela licitantesão 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 ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
despesas de transporte, locomoção,""estadiar"ajimentaçãp.~:e'^quaisquer'outras,?:segundo'ra''legislação em vigor,
devendo opreço ofertado"corresponder, rigorosamente às especificações.do objeto licitadò. |
8.9 A demonstração da legitimidade do signatárib :da" proposta-se dará mediante - apresentação da seguinte
documentação: I " . : • '

8.9.1 No caso de Procurador:

a. Instrumento de mandato'públieo, ou; ^ ^ .
b. Instrumento de mandato::^.particu^ar,yassinadoj^pelo Tepresentánté'-;;legai;' .da empresa, com firma
reconhecida em Cartório, juntámenteçóm dqcumentorde, cbnstitüÍçãp'̂ a\émpVesa e alterações, cpnforme o
caso, em atendimento ao art-.-28!'da Lei ,8^6.6/93,.pn |̂se^verifiqué''c}ué^o/sppipCsü legitimidade
para outorgar a procuraçaoTeferídá;^^*^ "S" f ' / •- • I

i- \\/ • ' 1
8.10.2 No caso de sócio-gerente: / \ •-

1 . "Mi

A) •

i\V

. Documento de,constituição da^ ,empresa-v-e~ alterações-,:;nor.qúahestejam expressos ppderes para exercer
ireitoseassumirol3rigações;decorreptesde,talinvestidurà;-^ •

ado a japresentação füá documentação exigida nd/.item 8;9/se:;*caso lá: tiver sido apresentada no

AODOSiLICITANTES;-; ^ —I

9.1 Os documentos apresentados nesta^licitação de^r^^"^'- • " j
a) estar em nome dp licitante, com um único número de^ÇVpjV.rêssalvado ocãso-dê . ' 1
b) estar no prazo de,yàlidade estabelecido pelo órgão éxpedidor; ' !
c) ser apresentados em original, èm publicação da imprensa oficiai ou em cópia autenticada/por cartório, ou por
membro da Equipe de Apoio e neste caso, somente sefá^efetuado mediante aapresentação do original.

9.2 Quando se tratar_d®.certj^õ^£vyencíveis ^ nãc^esteja «pressa, du certidões em que não
possuem validade serão considerados válidos os documentos expedidos noreò (sTssenta) 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;
c)qualificação econômica e financeira;
d) qualificação técnica;
e) cumprimento do disposto no inciso XXXill do art. 7° da Constituição Federal de 1988.

Fica dispensado

credenciamento

9. HABILITÁCÃO DÓS ILICifANTES.
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9.4 AHABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentaçãoda seguintedocumen

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

açao:

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; nocaso de empresa ousociedadè estrangeira em funçionamènto hòípaís.

9.4.5 Cédula de identidade e^CPF do Administrador ou proprietário.em çaso de empresa individual.

f. •y,• .", • ^ i
9.5 AREGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA será.comproyada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

9.5.1 Prova de regularidade com a' Fazenda Federaí:ejwrn'̂ á:Sègurldade Social - INSS,mediante Certidão Conjunta
Negativa de DébitosjRêlativos"a Tributos'Federais-^à=Dívfde^tiv^^ expedida^pela Secretaria da Receita
Federal, abrangendq,lnclusive.as-cohtribuições.soaa'írprevistasma '̂áiínèas "a" a-''d" d" —'—'
Lei ns 8.212, de 24 de'júiho de/199Í;5^;-^^^ TSJ.Íi ,

9.5.2Prova de Inscrição nò.CadiistfoíNacíohardè Pessoa-jurídlca.(CNPj);\v/.> /"
f; ; rn-lAV '

9.5.3 Prova de inscr^iÇão rio Gadãstrò|'de Contribuintes'EstaduaCireJativo àò'domicílio ou sede da
ao seu ramo de atividàde.e compatfvei:çQm-o.objetq contraitual;v " s

9.5.4 Prova de reguaridade com,a;FazendaíEstaduál, cio dõÍTÃicíllo'̂ "ÓU'̂ sÍBcl§~clãi,licitante,«mediante Certidão Negativa de
Débitos Fiscais; ,f fA « íM
9.5.4 Prova de regularidade com^àíFazendá-''Estadual, do dómicílio(ou^sede,da Íicitante,;,r""'̂ '''"*'" ^—*•- —
Inscrição na Dívida Ativa; ' ' AA- . • //'^'•^///'

!•• • \s.v\V/y/i' . '

do, parágrafo único do art. 11 da

9.5.5 Prova de regularidade com aFazenSÍMuS^paLreíàt^ sobre Serviços de Qualquer Natureza,
através da Certidão Negativa de;Débitos"-Fisçais:é;Gertidão1^a'tiva.deJnscnçãóíle Débitos na-Dívid'a Ativa-

9.5.6 Prova de regulaVidade relativa ao Fundo de GarantiãypSAiempô dé Serviço, r-FGTS,-mediante Certificado de
Regularidade do FGTS -CRF, emitida.pela Cáixa-Ecpnôriiicà.Federal; - : • . ' ' !

[• ^ _• /9.5.7 Prova de regularidade com a Justiça .Trabalhista, mediante a aprèsentaçãb da Certidão''Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT)/ emitida por órgão competente da Justiça do trabalho. (Conforme Art. 3° da Lei n' 12.440/2011).

9.6 AQUALIFICAÇÃO ECÒNÔMICÒ-FINÀNCElRÁ'será cbHprovãdã'mêdiaKt¥aprese^^ 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 envelopes ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão.

9.6.1.1 Caso seja positka a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o Pregoeiro exigirá que a licitante
apresente acomprovação de que orespectivo piano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58
da Lei n? ii.ioi, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabiiitação.

9.6.2 Balanço patrimonial edemonstrações contábeis do último exercício social já exigível eapresentado na forma

licltante, pertinente

.mediante Certidão Negativa de
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da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que sejam nomeac
circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índicede Liquidez Corrente
(um), aplicando-se as seguintes fórmulas:

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

os os val^t^dra ativo
Z) igual ou superior a 1(il:

ISG^ ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO GIRCpLANTE .:j
As fórmulas dos índices'contábeis;deverâo;estar;deyidámétite:aplicadas em mernofiaLdescálçuipIjuntado ao balanço,
com no máximo duas?casas decimais apósavvírguíá..Casó o,mémorlaí nãoséja apresentado,-'o;pregoeiro e a Equipe de
Apoio efetuarão os cálculos, l",.':--'r iV";-.L ' ^ ' "j

Obs: O Balanço Patrimonial deverá/vir acompánharido^vydòs^^^Terim^ e Encerafnento devidamente
registrado. L- ' - j

.V9.7 As empresas que!-apresentáre|TiMndiçesf^igú ouJnf^iofes ;a~íl^ sua qualificação
econômico-financeira mediantetcapiíal^mínírrío de 10%-(àez por cehto),^íaÍculâdóVsòbre: 6 (valor vencido pelo
licitante. ' ' A „,ll' - ^.j
9.8 Serão considerados acéjtos comuna forma,da lei o^^lbálanço. patfirpòVial':é;dernonstra^^ contábeis assim
apresentados: ' ^

a) Dublicados em DiárioGficiahbü. j f J fa) publicados em Diário Oficial; bü-
b) publicadosem jornal de grande circulação; ou

\ • 4. J li/» 'i' j" '' h r

ií \''Àr •

c) registrados na Junta Comerçial,da'sedeiOUsdprhicíliorcióJicitahte; ou'-v^^ jK < -
nnr í-nnia rin í i\/rrttinrári/^ ai ifQnfrÍ/»arlr»'!iiòlã7ili'ir»fra -íT/^^ap-z-í-il^ /J.» -r-nÀ^ "Xi •5/Ínix:/>riT/.:

uungdiuiidiiieiut; uub lermosíae Aoercura e;ae>cncerramenio; outW/- "1+/// .'fhjrjf :- j . • «

e) Através de Escrituraçao-Contabil Digital(ECD),>nós termos da.Instruçãb Normativa RFBíN2^1774,

9.9 As empresas corn menos''de úm'exercíciÇfinan^eiró'dêyem cumprirsça exigência'dési:eiitem.rnediante apresentação
de Balanço de Abertura ou dó,último Baianço Patfimoliiaíleyantado/ ci^fofrne ocaso!--! v ' j
9.10 AQUALIFICAÇÃÓTÉCNICA será comprovada através'da^apresentaçãÒ de: - r ' 1-;':' ;.^! .|
9.10.1 No mínimo |01 (um) atestado/declaração" de\càpácidâdè'técnica, expedido, pbftipesso^a jurídica de direito
público ou privado,í que ojicitante-fõrheceu-ou; está fdrnécendo.de modo: sátisfatprio>!;prodüto/serviço da mesma
natureza e/ou similaresraos dá presente'LÍçltação.^,,~^> -"j !v ^

9.11 Deverá ser apresentado ainda pelo licitante:

9.11.1 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXlll do art. 72 da Constituição Federal 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;

9.11.2 A Declaração da inexistência de Fato Impeditivo da sua habilitação, conforme modelo do Anexo VII deste
Edital;

9.11.3 Certidão emitida pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), comprovando que aptidão para odesempenho da

forma da IN n"

acompanhada

de 22 de dezembro
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função, de acordo com a Portaria ANP ns 058, de 17 de outubro de 2014.

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 Parafins de habilitação, a verificação peloPrefeitura Municipal de SãoJoãodos Patos/MA nossítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

9.12.3 Caso haja divergência e^ntre os n^s do CNPJ mencionados na proposta e nos documentos exigidos, tal
situação somente será aceitá'Te Òs tributos fòrêm recolhidos.de fôrma céntralizada/sendo que essa Informação deverá
constar do próprio documento ou ser comprovada .através de declaração "dp órgãó expêdidor, a qual deverá
acompanhar os documentos de habilitação; . ' i

.. , ' ... "'i
9.12.4 Se a llcitanteífor a matriz, todos os.documehtos deverão estar em nome desta, e se á licitànte for a filial, todos
os documentos deverão estar em nome da filial, excetó^os documentos que, pela sua natureza, sejam emitidos
somente em nome da matriz. • . . - • .

9.12.5 Para as microémpresas e empresas .de-p.equeno porte,»a^comprovaçãó darreguláridade fiscal observará a
- .dezembro de 2006, alterado pela Lei

10.1 Classificação das Proppstas

10.1.1 Proceder-se-á à abertura dos én\>elopes-Proposta-dé'Préçòs-e;aos seguintés procedimentos:
f - i r'- •' '• ' t '<11•„ . l \ • -• ./.'j,.--! • '

a) rubrica e análise' pre]iminaryda_s4prppostasym conformidade,Vpm* P/objeto e exigências, deste edital e seus
anexos, sendo imediatamente dèklãssifícadas'aq'uélas que estiverem^ém desacordo;!,

i ' • - ''KiilX . ••b) classificação paraja fase de iance^da^própostalcle^ENOR PREÇO. ÜNjJÁRÍÓ,-e'cÍaquélas apresentadas com valores
sucessivos esuperiores em até Í0% (dez por cento) emTelaçãc^ao menof-pfecoi' : '
c) classificação dei até três propostas,''qúals'ciue '̂qúersejáV22S~váJpfesY^^ ^quando
mínimo, três propostas válidas rias condições^definldasma alínea

v-x \S\/ \

não houverem, no

d) a não classificação da proposta para a fase de íarices importa a'perda: dó*^ díréito de participar da fase
competitiva. i •- . . ' /

! • - - • . • - ^ _ - - •- ..
10.1.2 Existindo discrepância,entre os valores unitários e totais, prevalecerão.os unitários e,^havendo discordância
entre osvalores emlalgarlsmos e porextenso,'prevalecerá p valor deste último. ' . •'•'y'

10.1.3.Serão desclassificadas as propostasque:

10.1.3.1 contiverem cotação deobjeto diverso do requerido nesta licitação;

10.1.3.2 não atendam às exigências deste edital;

10.1.3.3 ofereçam preços ouvantagens baseadas nasofertas 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
exequibilidade, cabendo o ônus da comprovação da exequibilidade dos preços ao autor da proposta, no prazo a ser
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estabelecido pelo pregoeiro. Rutója

10.2 Caso o envelope com a indicação externa "Proposta de Preços" não possua o c( nteúdo exigível neste
procedimento licitatório, estará o licitante automaticamente excluído, independentemente ao conteúdo do ouiro
envelope.

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

10.4 Fase de Lances Verbais

10^

10.4.1 Aos licitantes classificados seriá dada oportunidade para nova disputa, por .meio de lances verbais,

sucessivos e decrescentes,-^corresponderite ao valor globál.do, grupo da proposta, a"partir do licitante detentor da
proposta de maiorvaloriglobal e os demais, em ordeni,decrescente dos valores ofertados.'

10.4.2 O licitante sorpente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertadò.e registrado.

10.4.3 Se duas ou mals.propostas, em absoluta igualdade dé condições, ficarerh empatadas, será realizado sorteio para
definir a ordem de apresentação dos lances, r;essaJyadóspros.5:asqs dé "empate ficto" previsto no art. 44 da Lei
Complementar ns 123/06; • i «•'i P,J ...

10.4.4 Não havendo mais,,interesse-das;*Í]clfantes eml;apfesentar^jahcé'-vérbalvèi-não havendo empate, será
encerrada a etapa corhpetitiva e ordenadas as ofertas pelo critério do MENOR VAIOR^UNITARIO.

• . V'; \\; \ \<//'

enadáspelocritério.do-Menor-Preçòünltário.!10.4.5 As ofertas serão ordenadas
/I'\ . is i .

10.4.6 O licitante que ofertar o MENOR-VALOR-sera cíassificadò em primeiro lugar.

I, . íV'L • V'
10.4.7 Se estiverem|participando dotypme mlcròempresás, ;empr^es"ãs de pequeno porte esociedades cooperativas
será observada a disciplina estabelecida.nos artigos 44e 45da Lei Compíérnentar 123/06!'

! ' •10.4.8 Opregoeiroí poderá aindalfazer.çontraproposta ao jicitante^que tenha^prèsentado o lance mais vantajoso,
observado ocritério|de julgamento"e'''ó.valor\es"timadó para a contratação.-'̂ !^ ///—•''

10.4.9 Alicitante que se abstíver de apresentar lance'yèrb^ê^T^quandqiCony^ pelo pregoeiro, Jficará excluída dessa
etapa eterá mantido oséu último-valoV aprésehtádo-paravefeito^íe ordenação das propostas. . \

V •' ' '}

10.4.10 Não poderá haver desistência, dos lahcés-ofértadqs, sujeitandorse o proponente desistente às penalidades
constantes desteedital é ria legislação.pertinente. , ' . - " ' . . j

i • • " . ^ . • • > . ^ /
11. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS . /

11.1 Encerrada a etapa competitiva, ordenadas as propostas e efetuada à-negòciaçãp,-ó pregoeiro procederá ao
julgamento pelo critério'dò mêndr preço" úhltáriÕ.

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 cor
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma prc
respectivo proponente declarado vencedor.

vocatórloj^(2iKj^oeiro
posta válida, sendo o

11.6 O licitante 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 havendo apenas um^oferta e desçle 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 informações contidas em documentos anexos à-proposta e o descrito nesta,
prevalecerá o conteudo^da proposta. ^ ' . - 4

11.10 Não se considerará qualquer oferta dè vantagem não.previstá;no objeto deste editàl.éseus anexos.
CJ

12. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO írr

12.1 Ultrapassada a-fase de;,apá|ise das'pròpbstas e abertos os envelópes^^docümentbs de habilitação" não caberá
desclassificar os licitantes por-mòtlvo relàcionado. conraíproposta, sàíyó^érni—
conhecidos após ojúlgarnéntb. - [kV F' jÁ-Vx ' " í

razãp'.-de fatos supervenientes ou só

'A \ ' > /12.2 O licitante que deixar de apresentar quaÍsquer'̂ dos\^doci^entos'exigidos, no eiivelòpe "documentos de
habilitação", ou os apresentar em desacordo com oestabeleçido^neste.e"djtàl^òV com irregularidades, será inabilitado,
sem prejuízo da aplicação dasanção prevista no art. 7- da liei 10.520/02) não se'admitindo complementação posterior
a sessão.

físcai observará a disciplina

12.4 Da sessão lavrar-se-á ata circunstahçmda^ha qual;seVã '̂reglstra'̂ s.as^ocpfrênciaslre^^^^ eque, ao final, será
assinada pelo pregoeiro e pelos licitanUsi^eserítes.^ i • j

{/ •••• - .^j
12.5 Se não houver Jémpo suficiente para a"abertu>aVjúÍgariléntbi;dos:e^^^ "proposta dêpreços" e"documentos
de habilitação" em iuhià única sessão,, ou, ainda, se surgirem' dúvidas Cjue hão 'possam ser dirirnidas de imediato, os
motivos serão consignados ;em ata e a sessão será suspéHsa, tendo continuidade em. nova sessão, para a qual serão
intimados os licitantes. ' '

12.6 Após encerrada a licitação, os envelopés contendo a,documentação ficarão-em posse dó Pregoeiro de modo a
garantir aexecução contratual. .. ^ " ^1/
13. RECURSOS

13.1 Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório cabe recurso, a ser interposto no final da sessão pública, com
registro em ata da síntese das suas razões, podendo olicitante interessado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias
corridos, ficando os demais licitantes 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 sala 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,
rejeitando-a, na própriasessão pública.
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13.3 Serão rejeitadas as manifestações de recursos, cujas razões não possuam fundamentação
que sejam meramente protelatórias.
13.4 O acolhimento do recurso importará a Invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aprovei

de fato oRi

ampntn

doG

iseito e

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 sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA a todos os interessados.

13.7 Identificado o licltante declarado vencedor do certame, o pregoeiro Indagará aoj^licitantes remanescentes,
respeitandoa ordem de classificação; sobre o Interesse de integrar, com os mesmos.válores apresentados pelo licltante
vencedor, o Cadastro de"Resefya da Ata dé Registro de Preços., ; 1

14. HOMOLOGAÇÃO

14.1 Não havendo manifestação de recurso; o pregoeiro''CÍecláfará a proponente vencedora (Beneficiária da Ata de
. S ' i J-""—-I «-v I-1 v-"'-. - t

poderá homologar, revogar ouRegistro de Preços) le submeterá õ processo à ápreciaçãa da^aútorjdade superior, que podè
anular o procedimentbJicitatório. I ' ^ •

! '• ' ' ' ' 1'
^ yi ^ AM >J A A I WM ««M IfA aSC a a. «J a aA ^ AaaM A •»í a a a J a a a*À> • aÀ a a a Ia ^ A 1.A a! aI a J a ^ a a aa ... adjudicação e
homologação

15.1 Homologado p resultado desta^^licitação,_a_PrefeituraVMÜnicrpal, db-''Sã João:dos Patos/MA convocará os
fornecedores classificados, para assinàtul-a da-Ata-de Règistrd deTreços,^.no prazo de até.5 (cinco) dias úteis, podendo
esse prazo ser prorijogado.umaiyez, porJgual.perioclo,.quando^sdlicltado:pe1b,fornecedor e desde que ocorra motivojustificado aceito pe|a-;açlminÍ_stração.^!^^^^^^ "V \ " |

.2 Arecusa injustificada em,as'sinãrfa.^l^ta-de'Registro dé Preçps;,dentfõ dd pr^o:_as"sinalado no,item anterior, poderá
sejar a aplicação das penalidadés'esitab'elecTdas neste edital, l/l i"-; /// /^)jj 1

1, , "^p/ír: . i15.3 Efacultado a Prefeitura Municipâl.(^e;Sãp-João dps-Pátos/MA,^qu.andò òporivocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estábelecidps '̂neste^ditaC-bonyoca'r'0^^ remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lq em,igual prazo'e nas mesmas copdíçõêspropbstaspeío primeiro.classificado.
15.4 Será incluído, na fèspectiva ata, .o registro dos licitaritès que Aceitarem ^cbtar os tiens ou 'serviços com preços
iguais aos do iicitantevencedor na seqüência.da classificaçâò.do certame". ' " " i

í' - V. • • ; . .
15.5 o registro a püe se refere q item; 15.4 tem por:objetivo a formação de cadastro de'̂ reserva no caso de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata. • ' /

T' . " "15.6 Se houver mais. de_^um licltante que. aceitar cptaxps..bens pu serviços com pj;eços jguais aos do licitante vencedor,
serão classificados segundo a ordem do último lance apresentado durante a fase competitiva.

15.7 Aordem de classificação dos licitantes registrados na atadeverá ser 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 edital,' em seus anexos e também na proposta
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições doedital.

15.9 Éfacultado a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, quando o proponente vencedor recusar-se a
assinar aata 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,

15

ensejar
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para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de
fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas neste
pertinentes.

Registro depRíMeâ/ para
ídital e demais normas

15.10 AAta 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 igualdadede condições.

16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

16.1 O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços,
providenciando o encaminhamento-ao-órgâo^gerenciador-de-sua-estimativa-de-consumo,—local da entrega dos
produto/serviço, quando'̂ uber,"cronogi:ama de contratação e respectivas especificações .ou termo de referência ou
projeto básico, nos t^errhos da Lei ns 8.666/93 e.da Lei n2 10.52p/2002> adequado ap registro de preços do qual
pretende fazer parte/deyèndp ainda: ^ 7 , . . ' ^ '

a) garantir que os atos relativos àsua inclusão no registro de preços estejam formaiizados.e aprovados pela autoridade
romnetontí». f ^ ... ••competente;

b) manifestar, junto ao órgão gerenciador,. !i^djante'.-'a.^!'utiliMção-.^da Intenção de 'Registro de Preços, sua
concordância com ojpbjeto asenjicitado, antes.âaTe^zaçãp d6;pfo*ceâim licjtatório; , ' •'
c) tomar conhecirnento da \ata\ de-registros, de preços, :incIusivéAde'.-eyentuaiis! alterações, para
cumprimento de suas,disposições;'-'̂ 5Y\/ A_ f-ji í'l .• ' |
d) aplicar, garantida [a ampla defesa as-pehalldades decorrèritês dq dêscumprimento do pactuado na

o correto

ata de registro de pr^eços ou do descumprimento das obrigaçÕes cpntràtuais^ emTelação
informando as ocorr|êriciaS'ao Órgão'gerenciador.'Y^"\ yfp T/] j -

I •- . 't... ' -ti/; - ' •"

às suas próprias contratações.

17. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DEIrREÇO"

.r\

.1A validade da Ata de Reglstro'̂ è:Prèços "sérã'de 12 (doze) mese's'contínúosi'incluíc

18.CONTRATAÇÃO .''VC-A'. ' -1

18.1 Quando da existência de demand^^ara;^ò!objetCMrêgisfra^^^^^ Municipal de'São João dos Patos/MA
convocará odetentor do-menor preço.registrá^Q^^a>a'̂ o:item%em^n^^^ retirada da^Nota de Empenho e/ou
assinatura do contrato (Anexo |X), no prazó de:05^(cihco) dias,'út^7o-.pu'al poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelò licitante vencedor dufahte'o seu-transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MW'. -f/I 1

. . 1 "« ' ' , - " • • "!r'- ' • I18.2 Arecusa injustjficada dojornecedor beneficiário do.registro.de preços em retirar a nota de empenho dentro do
prazo estabelecido lhe sujeitará, além das.demais penalidádés previstas em lei, as do'presente edital.

18.3 A nota de en:ipénhP.-deyerá, ser..retlrada.,.e/pü „ocontrato ,.assinadp_por,-representante do fornecedor
beneficiário do registro de preços, devidamente habilitado.

18.4 Aretirada 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.

18.8 Os contratos decorrentes desta licitação poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65, da Lei ns

/'fi.
'incluídas as eventuais prorrogações.

lii!
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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 sejqr o caso;

c) notificar a empresa ben'eficiária da ata; via fax, telefone ou e-mail, pára 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 licitaçãoj bém çpmo a compátibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou

4/on/"ÍHrtC' - .. .'íi. ' ' ' •!documentos vencidos;
i V-

- -

e) conduzir eventuais ^procedimentos administrativos; de^ renegociação de preços registrados,

adequação às novasfeòridições de mercádo;i^^2^^V'^^ " !
f) subsidiar a administração; nõs>pròcessosAde aplicação (de penalidade,-;inc|usi.vè;-quantp ao
obrigações pelo fornWedor; A —^}iv

g) coordenar as formalidades e ÍRscalIzar o/j:Umpriment9.deS;,cpndjções'''ájustadas no edita
presente Ata. f\ \ j

para fins de

descumprimento de

edital da licitação e na

20. ALTERAÇÕES NA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
: : 51 r— •

r-

, I

•níí!
20.1 Évedado efetuar ácréscirhõs,nós>quantitátivbs fixados pelaata de'registró de preços.'

^ ' - í-//í '-T-C'-- /
20.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de'événtuál redução dos.preços praticados no mercado
ou de fato que eleve ocusto dos serviços"^b.ü b'énsTe'gistrados, cábehÇDjOj5rgãp;gerenciadpr promover as negociações
junto aos fornecedores; observádas^^ '̂ '''"'''*"'̂ "®^ '̂"''"''̂ ''̂ '̂' rj^ fír^r. r,^ cc ri-. i»; ..o
8.666/93.

n/ádas asKdÍsp.9Siçõès^çoritjdaS'ná^èlínèa>''dl^âojinçisp";ll-do capútjdo art. 65 da Lei ns

- •' - ; ; ..j
20.3 Quando o preço registrado tornar-sèhsupèrio/'̂ ao'preço.;pratic^do' np mercado, por motivo superveniente, a
Prefeitura MunicipaLde-São João dos Patós/MÁ convoca'rá''oVfornecèdores para nègòciarem;a redução os preços aos
valores praticados p^o mercado: " - V'

20.4 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus pfêços^àqs yálofes praticados pelo mercacJo serão liberados do
compromisso assurnidb,'sem aplicação de penalidade. .

20.5 Aordem declassificàção dosTornecedbrés que aceltarém Veduzir 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 São João 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.

20.7 Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA deverá proceder à
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çao mais|^^ ^a.

raticados nn mercado.

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contrate

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

21. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

21.1 O registro do fornecedor será cancelado quando, este:

a) descumprir as obrigações assumidas na Ata de Registro de_Preços; _
b) não retirar a nota deempenho pu ihsfrumentó equivaleme, no prazò,estabelecido, sêm jüstificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir q-seu preço registrado, quando esse se tornar superior ao praticado no mercado;
d)sofrersanção prevista hòs incisos III pu lV dò coputdo árt. 87da Lei 8.666/93 ou noárt. ys dadei ns10.520/02.

í- •" - •/ - - " •- i
21.2 O cancelamento'do registro, nas hipóteses previstas,nas alíneas anteriores, será-formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado òcontraditório.e áampla.defesa. ' I

21.3 Ocancelamento do registro de preços,ipo^era"-'ocptrer;por |a^to^superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, — - -

a) por razões

22. CONDIÇÕES PAI^ ENTREGA EREcWlMENtÒDÕbBjETÓi^\ - • I
1"" ^ • \v? •' •••!

22.1 Os pedidos dos produtos/serviços'a serem entregues a Rrèfeitura^Muniçipal de São João dos Patos/MA, serão
realizados ao longo rda vigência da, Ata^ de-RegiSro-de-Prèços. As-soliçitaçõeV serão formalizadas e encaminhadas à
Contratada, nos prazos indicados nd^têrmo.de.Referênciaír-jAnexorljiporrrneió de -fax, e-m.ail, ou outro meio, onde
estarão detalhadosòs produtos/serviços.a serem entregues. ' ^ - 1

"ü .--s '']K/ !!ii i
22.2 As quantidades previstas no'Termo.de:.Referêncià - Anexo I, são.-estimadas para o período de validade da Ata de
Registro de Preços, reservando-sei\aHPrefeiturã..Municipal dè-Sâo-Joãó'dos'P,atos/MA o direito de adquirir o
quantitativo que julgar necessário, podendo serparcial, integraLou mesmo abster-se de adquirir o objeto.

22.3 Orecebimentoldo objeto será nos!moIdés;dd Ãrt.'73^a76'clã-Léi''8.666/93'.' • j
pi : 1

22.4 A Prefeitura Muriicipal de São João dos-Patos/MA.^^rejeitará,-::!!© todo oü em parte, òs produtos/serviços
entregues em desacordo com o respectivo Termo de Reférência';-;especificações e condições deste Edital, da proposta
de preços e do contrato. . . • " ' ' - ' j

j- ' ' /
22.5 O recebimento do objeto não eximirá a CONTRATADA da'responsabilidade civil,,nem da^.ético-profissional, pela
perfeita execuçãodó contrato. - . • . ' ,

23. FISCALIZAÇÃO

23.1 Sem prejuízo da piena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será fiscalizado pelo CONTRATANTE,
mediante servidor designado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, designado Gestor da Ata e Fiscal do
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
entrega do produto/serviço e após entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA da Nota
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Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização; Ritór^a

mínativa, devidamente24.2 Para pagamento, a Beneficiária da Ata/Contratada deverá apresentar Nota Fiscal discri
atestada, acompanhada das certidões negativas do INSS, FGTS, Receita Federal, Estadual e Mun^^cipal 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, § 32, Lei n2 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 õCONTRATANTE. ' . !

• i
24.6AContratanteefetuáráa retençãoe o recolhimentd^de tnb'utos,:quando a legislação assim exigir.

24.7 Em caso de atraso no pagárnento efetuado pelo CONTRATANTE-;da fatjjra'jpreséntada pela BENEFICIARIA DA
ATA/CONTRATADA, esta fará jbs'àTcòmpènsação financeira ina formá^de]'̂ atuáliz/çãa.mo"netária dq respectivo valor, na
qual poderá incidir juros moratórios à-taxá 7,14% (sete inteiros e quàtofze.déçimòslpor cento) ao ano, equivalente
ao índice de 0,0001956, "pro rata diè">0'V ' Vi//.-//t' |
24.8 Caso O pagamento devido seja ••antecipado pelo-'CONTRATANjrE,'j'o respectivo montante sofrerá desconto
proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no item 24.7.

25. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MAí
j l ! • ( í\ - ' - /7 \ i ,

•Prefeitura Municipal de São João

beneficiária da Ata de Registro de

;Reglstro^d.e Pfeçqs^gualqüe^Mrregularidade verificada na execução dos
produtos/serviços ejinterromper imediatarnente aexècução/sVfo^r^ò^ - ' j
25.4 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à bòaexecuçãcdas obrigações contratuais,[inclusive permitindo
o acesso de empregados, prepostos ou representantes da beneficiária da Ata de Re^stro de Ííreços, devidamente
identificados, quando necessário, àsdependências da Prefeitura Municipal de São João dos Patps^MA;

25.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/serviços aserem .entregues em desacordo'com as especificações e
obrigações assumidaspeiofornecedor; •• "—' • — .J-—- '"'

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.

26. DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA
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26.1 Além das obrigações previstas no Termo de Referência, Anexo I deste edital, o fornecedor
fica obrigado a:

Ruteiúa

beneficiário acrregistro

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 ppr^todas.as.próvrdênciás eobrigações,èstabéíeci.das najegisiaçãò específica de acidentes de
trabalho, quando, em^ócorrêncíá da espécie,.fófem vítimas òs,seus empregados dúránte-a execução do objeto, ainda
queacontecidoemdependênciá.'da/PrefeituraMunicipal,de'SãoJpãodps'Pátos/MA; .1;, ' - |

26.5 Providenciar toclosps recufps é insümbs.necessários ao perfeito cumprimentp'do:òbjeto, deWndo estar Incluídas
no preço proposto jtbdàs'as déspesais çpm'rnatenáis/^rv|ços,,a[imentação, êquiparrieritó, insimos, mão de obra,
fretes, embalagens,|seguros,.irppostos,,taxas, íai;ifas;7ençáfgpsíspc!ais étrabalhistas^ demais despesas necessárias à
perfeita execução do contratò; " - • ' V-' ' 1

26.6 Disponibilizar jcorti ántècedên^-'mípjma de 30i^-minutos, be^-tòda '',in^estrutura^ necessária à entrega dos
produtos/serviços erh.cpnfpfmid.adeícom â snllritarãn ria Praípltura Míinirinal.rio ÇSk^ínãr. riné Datr.c/h>iA A
estabelecido no Termò dè Referência

26.7 Entregar

solicitação feita

ijcíadeícom^ álicitação da Prefeitura Múnicipal'̂ Sãbííoâo dos Patos/MA, e
3?êfícíaVAn^lr^. • '• I

1=' ICS 'V • 1jr os produtos/serviços/nas condições, nó endereço,,,prazo\e''quãntidades solicitadas, a contar
!ita pela.Prefeltura^Munlc|pal:de-São-JoãO'dps-Rato^MA; V/11 - • J

jabllizar-se pelõs danos.causados,direta.oujndlrètampntOían-rnntratarito nii.ã torriimc

da

26.8 Responsabilizar-sé pelõs danos..causados,bireta.ouJndlrétamé terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo ^uándóba entrega dos(prpdutps/serviçps,.não/excluÍndoí o reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou oacornpánharnento pelo^iGbNTRÃTANTE; " •'". \ i-yJ 'Ull " |
26.9 Comunicar àfiscalização do^-t^tratánté, porescríto^ quandpíyerificar.^uais^uér condições inadequadas àentrega
dos produtos/serviços-pü.rimjnência de'fatps'que^^possam'prejudicaKa/perfeit^execução do co^ e prestar os
esclarecimentosjuigadbsnecessáfios. ; A-''>>.!//

26.10 Deverá estar pta àTazer:subcontratações:F^rá^átendéf asjiecéssidaâes'específicas dos eventos, quando assim
solicitado eautorizado pela Prefeitura MuniciÍD^bjeiãpJoãabqs^ -, - ; - |
26.11 Apresentar para'entrega dos pVòdutòs/seiviçoCprpfíMióhais c^ e-treinados'dentro dos padrões de
qualidade que assegurem a satisfeçãodòs clientes diretos e indiretos* • ' i

I A ' • . " . ^ • • • : • _26.12 Designar e informar ao Contratante um .pròfissionai; (Prepostb - nortie e telWoné):;para acompanhar e se
responsabilizar pela^entrega dos,produtos/serviços,,o qual reportar-sè-á diretamente àFiscalização contratual;
26.13 Corrigir, alterár e/ou refazèrmo^prazo definido-peIa^FISCALIZAÇÃo'-os-prodútbs/seíviços que, aJuízo desta, não
forem considerados satisfatórios, sem que 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

Pato^A desconformidade com oexigido e/ou se solicitado pela Prefeitura Municipal de São João dos

em qle esfsend?p'™ "
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26.17 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso
CONTRATANTE;

26.18 Fornecer sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a
documentação de habilitação e qualificação cujas vaiidades 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 E.SANÇÕES

F<3Jl!ÍK?í'0

às depepgf^^r^o
contar da notificação.

27.1. O licitante que,.convocado dentro dò^prazo^de validade da sua.proposta, não retirar a nota de empenho, não
celebrar o contrato ou á ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar ò retardámento deseu objetoj não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportaf-se de modo inidôneo, fizer déciàraçâoTalsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento
administrativo quelhe assegurará õ;ContrãdÍtõrÍq;e.a;'arfipla!5efesa).flcará impedido delicitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Fedèfai ou Municípios e-sera.descredéK^ SICAF e/oU Sistema de Cadastro de Fornecedores do
Município, pelo prazo de até S..(cinco) anoi^serfi-préjuízo das-multasjpfevistas neste.Edital e das demais cominações
legais.

I • A --ip
27.2. Em caso de inéxecução parcial oujtótal-das-condições^fixadas neste^,edital,-erròs- ou atraso e quaisquer outras
irregularidades não justificadas, podérãõ^ser apji^cadas isolay^&cumulativaménb garantidos ocontraditório eampla
defesa, asseguinteslpenalidades: . • - I

27.2.1. Multa de: I- '-IV í ^ ' ^] r-
I, ' i \ *' •

I. 1% (um por cento) por hora ^bre,o.valor, dã Nota dê Empenhò^^em .caso dè atendimento de chamado para
regularização da operacionalidadè dò^tema^ telefonia; fixa em.pfaz^supèVbr_^a,24 (vinte e'quatro) horas, limitada
a 20 (vinte) horas,|-'contadas dàísolicitaçãp^(çhamado e a critério da
A/HrY(Ínictr3^3n nnriará ^ ii_ ^ui?'

oito) horas no refazimérito-de'serviços erri -dèsconfírfn|dade''cõnTj):exigido. ou.incompletos, limitada a 24 (vinte e
quatro) horas. Apósja 242 hora de:atraso, e pcritério dá'7\drfiinistráção, podêrá_ ocorrer a não aceitação do objeto, de
forma a configurar,i;néssa-hipótese, inexecução parciatVu total da obrigaçâo assumida, sem'prejuízo da rescisão
unilateral da avença; , . : ^ ?

í . . ' • ' ' . '• /
III. 10% (dez por cento) sobre ovalor da contratação, em casO dê inexêcução 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 a de multa. As penalidades são independentes eaaplicação de uma não exclui as demais.

27.4 Objetivando evitar dano ao Erário, aAdministração poderá adotar medida cautelar suspendendo opagamento à
Contratada na proporção de eventual multa aser aplicada após acondenação em regular processo administrativo.

27.5 As multas previstas neste Edital serão descontadas após regular processo administrativo dos pagamentos devidos
pela Administração.
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27.6 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das n ultas forem^Wperiores
aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRÍO obrigado a recolher a Importãiíida devida no pra7Q dp
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 § l® 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.-Olvíum) dia..dbVvenclmento a'nexando-se documento cOmprobatório do alegado pela
Contratada. / ' !

RuOTÍca

27.9 Aaplicação das pehàlidádes será-precedidá da concèssão dá oportunidade de ampla defesa e contraditório por
parte da CONTRATADA, na formá da lei., , ' .1

27.10 As sanções descritas nesté item também sêriplícarh',aos^ihtègrantés do cadastro de reserya que, convocados,
não honrarem o cornpromisso assumido sem justifíca,tiva''ou com:justificatiya recusáda.pela adrriinistração pública.

• C ' i-'•''í.sraU'' " ' ^ ' i

v<

28. DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1 Opregoeiro poderá solicitar pãVec^deXéj:n[ços_per.t'encentjS:^^ da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA ou, ainda, depessoas.físicas.òu jurídicas estranhas a ele,fparà.óríentar sua''decisão.

7H 9 wa rrtntatTorv, üojníclo e inclujr-se-á o do

:Municipal de São João dos

ÍK.-

28.3 O pregoeiro pu a Autoridade Supenòr,^np ihteres.se-da-iAdministxáçã^ omissões puramente
formais, desde que; não ^comprometanT/aJ proposta;•p)!egisiaçãõ^^^^^^^ licitação, reservando-se o
direito de promoveçclilígências destinadas a'';escl^cerypü'a-.comple^ do processo, em qualquer fase
da licitação, vedadaja inclusão posterior de documento^opjnfomiação^iíue deveria cqnstar"n'o ato cia sessão pública.
28.4 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre^interpretadas em favor.da ãmpljãção da disputa entre os
proponentes, desde^-que não comprometam o interesse da Administração, afinalidadé.ê asegurança da contratação.

28.5 Em caso de discrepância.entre os anexos eofdital prevalecerá aredação deste.^ - /

28.6 OBeneficiário do Régistrb"dèvérálnahTér'"alüãlizVd5s; düràntVtódâ"aTa1ld^^^ todos os seus dados, como
representantes, endereço, telefone, e-mail, etc. sob pena de, não sendo devidamente informado a Prefeitura
Municipal deSão 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 deSão João dos Patos/MA ou no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

28.8 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
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28.9 Os casos omissos serão decididos peio pregoeiro em conformidade com as disposições
preâmbulo deste editai e demais normas pertinentes.

R

constantes Leis no

28.10 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eieito 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 implicaráem direito à contratação.

28.12 São partes integrantes deste Editai os seguintes Anexos;

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Anexo V

Anexo VI

Anexo VII

Anexo VIII

Anexo IX

Anexo X

Anexo XI

Anexo XII

Termo de Referência' ' ' .

Modelo de cárta credencial. 'C/ ^ i
Modelo'dè Déciaraçâò deEnquadranientp como Microempresa ou Enipresar-de.Pequeno Porte
Declaração dê çümprimentodos?requisitos.'de habilitação- : . ' : ' ' j
Modeio.dèprpppsta de preços
Modejade Declaração de/Cumpriment^PlncisóXXXIirdPart.72, CF/88
Modeip dè Declaração.de inexistêncja^delfatôslimpeditivpí; da habilitação
MInuta.da Ata de Registro deíPreçosy
Minuta dó-Contrato^-I.i,_"

Modelo de solicitação"de.paiámento
Modelo dedeciaraçao
Recibo/àe rétiradã de

-1K , ... ...
São Joãoldj)s£atos^è-MAÍXX'de.XXXXXXXX de 202i.

'~1,. !!>/'
í < I j V

/r-Zy.\ \ ' ^1-(iCVao
>A r-ThuanyCostaídeSáGòmés

\\,Secretana.Münicipál;de-Administração//^
k"\ "Vv •* V ' r 7

> /^^^.r-^-Pnrtaria-nO nni

- -

- -

y-, ♦ '' ' rf t f y t t • .
.• f! />•.'
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

tr

1.1. Registro de Preços para a Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para atender as necessidades das
diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA para o exercício de 2021, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento:

_ COTA RESERVADA PARA ME EEPP

ITEM DESCRIÇÃÒ % UNIDADE QUANTÍ. V.UNIT. V, TOTAL

1 DleselSlO /' ' 'Litro "55000 • .RS.4Í06 RS 223.300,00

2 Gasolina Comum ' ' / "- , . Litro 16000 • RS 5',26 RS84.160,00

3

Aditivo Arla|20lts - Agente Redutor de Líquido-Automotivo,
solução de uréia automotiva e água deminerallzada a-312,5% em
massa {, . .

Und 136r _

[
i

RS68;43
i

RS9.306,48

4

Aditivo para fradíador - Isento de amhas,jfosfà"tos,ísllicátos e
boratos. - Orgânico - Concentrado, - Rtodutó '̂ Icoioglcamentè*
correto - Blo|degradávelS-'Ma?édà^primaJde fontes|f^^
Produzido com água desmin^alízaíj^-T^Còr: Rosa -Vida útil:'Lòng
Life - Linha leve - 4 anos oiTsoiOOOkm,-Linha'pesada3^Ãtey2 anos
ou 120.000krn -Máquinas agrícolas èmotores estàclonáríos^^Até^
2 anos ou 12.Ó00h - ProntoPára^òsòl'

J

•""••^UndX'

.;ÍÍ? fA .
i 1

; -1
* i

' -RS47136
)

1
1
1

RS 11.366,40

5 SAE 40W CF Turbo Mineral IL V Und \ ^.•V240 ' • • RS45Í67 RS 10.960,80
6 Filtro de combustível PEC3Ó2l '|l!^^ """Und \ ' '• CA

'! 64 - - RS 123178 RS7.921,92
7 Filtro de combustível Ph 2966' 5,11 : , . —" :x:ufrd-:i íi 240 . ^RS 29;30 RS 7.032,00
8 FlltrodecombustívelPSC72/2.^\\\V''\| /-s" , - ,/Únd !j / 240.: \ RS27Í83 RS 6.679,20
9 Filtro de combustível PSC'998 ' {f.Vnd//! V::136 ' RS74I32 RS 10.107,52

10 Filtro de combustível PSD53^Ò/Í\\\^Í;;\ "XUnd;^"^ / ^ t» • >

j ^136 ' RS 62I33 RS 8.476,88
11 Filtro de combustível PSD'980/1 Und -•'^:64- ... RS127I68 RS 8.171,52
12 Filtro de combustíyèl PSL327 . \ b.uná?; j; 136''' : RS57I09 RS 7.764,24
13 Filtro deóleo PEL 2002 " ' , - \ "c;:: ••,^,Und 136. • 1 RS 52I08 RS 7.082,88
14 Filtro lubrificante PSL28Òr ' - ' " • - ' • XV/'''' "'1 7" Ünd" „ 136•' ;RS 59Í38 RS 8.075,68
15 Filtro lubrificante PSL283 • ' ünd, • .136 }- :RS.72l08 RS 9.802,88
16 Filtro PSL 55 j . , ' • ' . . ' . - ,, Und 240'" • • RS24,04 RS 5.769,60
17 Filtro PSL 619| . ,

Und 240 . ^ RS-29,78 RS 7.147,20
18 Fluido de freio SOOmI ^ ' Und 240 ' RS23,16 RS 5.558,40
19 Graxa lOKG

Und 56 RS174,39 RS 9.765,84
20 Lubrificante extra turbo 15w40 20lts

Und 56 RS29,88 RS 1.673,28
21 Lubrificantes 68 de 20 Its

Und 56 RS 358,81 RS 20.093,36
22 Óleo Semissintético10W30

Und 240 RS46,22 RS 11.092,80
23 ÓleoSemissintético10w40

Und 240 RS 37,25 RS 8.940,00
24 Óleo 2 tempos SOOmI

Und 240 RS18,12 R$4.348,80
25 Óleo de Motor 20w50 IL

Und 240 RS 30,40 RS 7.296,00
26 Óleo 5w301L

Und 240 RS 39,43 RS 9.463,20
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27 óleo GL140 IL Und 240 R$ 28,98 Ílí^£câ55,20
28 Óleo GL 140 20L Und 56 RS^ 01,29 RS22.472,24

29 Óleo Hidráulico ATF Und 240 R$ 37,18 RS 8.923,20

30 Óleo Lubrificante 15w40 IL Und 240 R$ 32,81 RS7.874,40

31 Óleo Lubrificante 3L Und 136 RS 116,59 RS15.856,24

32 Óleo Lubrificante 5w40 IL Und 240 R$49,63 RS 11.911,20

33 Óleo Lubrificante 90 - 20L Und 56 RS397,27 RS 22.247,12

TOTAL R$ 607.596,48

- \CqfÀ^RESERVÁpÃ PARA AMPLÂ PARTICIPAÇÃO: : . ' ' -; ]
ITEM DESCRIÇÃO " . UNIDADE QUANTl. V. UNif. V. TOTAL

34 DieselSlO .!':// .. Litro' 165000 " RS 406 RS 669.900,00
35 Gasolina Comum . '* • . «• Litro 48000- r RS'5l26 RS 252.480,00

w 'TOT^t^^í^:.::.^ - j R$ 922.380,00

* ' - - - - í \ í»t- . "• - ,V i

, ' '̂ TOTÁL i R$1.529.976,48

Obs:

elaboração

Vs

CONTRATADA odireito dè'pl,eítear qya^q^er tipo deVeparaçãojélídaindeníz^ CONTRATANTE se reserva
ao direito de. a seu critedo.'Utilizar.nu.n3n ac nilantirlaHoc nrQ\»icÀe. ' *1 V/ ^ .'''V: - Iao direito de

1.1.1.

aseu critério,lütilizar.ojj^^não as quantidades pVevis^"s;J--'̂ ^^, í\V^^ -
ímativac Ho ^nnci"imn'lnHÍwiíJii'ilÍTTírl-ic rir^ 1

Órgão Gere
1^- ^ ^ ' '' •• * - 1

nciadohSecretarla Municipal dé^Àdrhlhlstraçiò • • • ^ 1
ITEM í f WV r^ÒESCRiçÃo^ ,f ,J, UNIDADEj QUANTl.

1 DieseKlpn; - /i6í'/ -Litro j 80000

2 Gasoliná'"Cqmum.-^ ' Litro. 1 24000

3
Aditivo Àrla .2Òlts -'Agénte^ediujdr^^Líquidó"ÁutoiTiotivo;^sdíuçãos^e uréia
autornotiva eágua demlne>alizada.á:32,5% èrnirnassa dT^jfq " ?

- !

' ' Und 1
''' i

40

4

Aditivo para rádtador - Isento- deTamInas,^fosfãtps,^^,silÍçátps' boratos'. -
Orgânico -.Concentrado r.Produto-, ecològicarnente, cp/rétOí^ Bbdeg^^^ -
Matérja 'prIma de fontes renovávèis.;'P,rodu'zldo''co^
Cor: Rosa -Vida útihlpng Life - LinhVléve'- 4,anos,òü 6Ò.00bkm-linha pesada
-Até 2anos ou 120.000km,-,Máquihas.agrícolas.e motoresèstacionárlos-Ãté^
2anos,oul2.000h-PVòntO:Para?Uso.^-' '

i
i -' . ^ 1
- - ^ • i

Und''-í

r/

40

5 SAE4W CF Turbo,MinérallLr. :.i;!-"'Und 40
6 Filtro de combustível PEC 3021

Und 16
7 Filtro de combustível Ph 2966

Und 40
8 Filtro de combustível PSC 72/2

Und 40
9 Filtro de combustível PSC998

Und 40
10 Filtro de combustível PSD 530/1

Und 40
11 Filtro de combustível PSD 980/1

Und 16
12 Filtro de combustível PSL 327

Und 40
13 Filtro de óleo PEL2002 Und 1 40
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14 Filtro lubrificante PSL 280 Und Ri^tífífa
15 Filtrolubrificante PSL283 Und

16 Filtro PSL 55 Und
'

40

17 Filtro PSL 619 Und 40

18 Fluido de freio SOOmI Und 40

19 Graxa lOKG Und 16

20 Lubrificante extra turbo 15w40 20lts Und 16

21 Lubrificantes 68 de 20 Its Und 16

22 Óleo Semlssintético 10W30 Und 40

23 Óleo Semissjn^ético 10w40 .- • i ^ Und j 40

24 óleo 2tempos50dm! • Und í 40

25 Oleo dé Motor 20w50 IL - " . , v - -r -Und 1 40

26 óieo5w3piL., , - .. ' : "-.,Und i 40

27 ÓleoGL:i401L . - ^ Und ,] 40

28 Óleo GL'14a20L- • p) X • • • " • -' '.Und,; "j 8

29 Óleo Hidráulico J Und 1 40

30 Óleo Lubrificantél5w40 -j - L. Und \ 40

31 Óleo LubrÍf[çãnte'3l'" '̂','NXi'̂ _/ ^ V Und J 40

32 Óleo Lubrificante 5w40 ÍL"^^^ ) ~ ( ' Und 40

33 Óleo l!ubrIficánte 90-20L \/ ' ' 'j" ,] 0./ { , Und 8

|:, ' . a;- ifji .
í;:',' . - '.N r ---jKf -:V' •

1órgão Participante: Secretária Municipáhde Educação - ' ,'|V'
ITEM í - •—i\U \v'DESCRIÇÃO-'. \KI -fili UNIDADE QUANTI.

1 DieselSlO ///^ÍV ' ' Litro] 64000

2 Gasolina Gomum^ "^-'sWWXV í •V: . Lltròj 16000

3
Aditivo-Arla ZOits - Agénte^Redütõr. dè-"LíquidÓ^Autp^^^^^^^ de uréia
automotiva éágua deminerajizáda^^32;5%.em màl^y.-j\y '' Und 40

4

Aditivo para radiador •Isento 'de7aniin^s/f(«1^atòs,^s^çatps e[bprátoV- Orgânico
- Concéritrádo - Produto ecóldgiçVmente^íprretoyiilodegr^^^ - Matéria
prima de fontes renováveis - Prodüzído com^ágúa'vdésrhineralizada - Cor: Rosa •
Vida útil:,;Long Life -Linha leve -4 anòs óu SÓ.Óobkm - Linha,pesada -Até.2 anos
ou 120;0Õpkm> Máquinas agríçol.as e'motoresrestaçionários - Até" 2 anos ou
12.00ph - Pronto Para Uso.. - , , • . - '

".'•"Uhdj
I

' ^ f

80

5 SAE40W CFTurborMIneral IL \ ^Und 80
6 Filtro de combustível'PEC-3021Cwl.-'.i ^ .1.-

Und 16
7 Filtro de combustível Ph 2966

Und 80
8 Filtro de combustívelPSC 72/2

Und 80
9 Filtro de combustível PSC998

Und 40
10 Filtro de combustível PSD 530/1

Und 40
11 Filtro de combustível PSD 980/1

Und 16
12 Filtro de combustível PSL 327

Und 40
13 Filtro deóleoPEL 2002

Und 40
14 Filtro lubrificante PSL 280

Und 40
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«"1 i'ÇOyEBNO SI^Q|||0

15 Filtro lubrificante PSL283 U id

16 Filtro PSL 55 id 80

17 Filtro PSL 619 u na 8Ü

18 Fluido de freio SOOmI ünd so

19 Graxa lOKG ünd le

20 Lubrificante extra turbo 15w40 20lts Und 16

21 Lubrificantes 68 de 20 Its Und 16

22 Óleo Semissintético 10W30 Und 80

23 Óleo Semissintético 10w40 Und 80

24 Óleo2tempds6Q0ml ^ \ Únd| 80

25 OleodeílVIÒtor20w5Õ'lü.-- '•víVí.í»"', . " r Undl 80

26 óieo5W3o;ii:;-,-/r;\--'^j:h''"y • : _•••->-" . -- Und] 80

27 óleo G^4P:1L^ _V. ^ - VUndj 80

28 óieoGiii#2pL í Undj 16

29 Óleo BidráuiicoiATF- Z-'V 7 Und| 80

30 Óleo LuBrificant^l5\i^Ò4L';2 '' ^1 Undí 80

31 Óleo Lubrificãntefsír-^N " 1 ' . .Undj 40

32 Óleo Lubrificante 5w4o"il ^ , .Cll v;,und| 80

33 Óleo Lubrificante,90-,20L^1 7^'.'^ '•'í' - 7
,

'Und 16 '

- ' ^ - liSf-^rr-r-v . .-li,-.- .7
7?'"

V.

órgão ParticIpanteTSecrétária MurilcIpal de Saúde it ^l'í > •

ITEM 7^ llifVrT^DEseRíçÃõUT^^^ / UNiDÁDE QUANTI.

1 DieseVsio;' : - K)>fíÍt^ • .TItró 68000

2 GasoíinaíGomur^.;! S/;\" .| >Litró 12000

3
Aditlw Ár!a'20lts -^^getVte^^Rédulo^^ Líquidò; Automotivo,;spÍuçÍo^dei''uréia
automotiva eágua dernl^falizadá.%^)5%;erT^^ "vV > •'•'Une 40

4

Aditivo para radíádpr - lsenW, de'amÍnas,^fosfáto'sVsilicatos é bprátos.y Qrg^^
- Concentrado - Produto-, ecologicãl^^nt^e-^coíreto - Biodegraijáyer r Matériá'
prima de fontes'renováveis -.Produ2idp,.c'om água-desmineràljzadá -'̂ Cof: Rosà;-
Vida útil^LongXife -Linha leve>Mános^oU'60.0pdl<ni7LÍnKap"eíàda-,Àté'2ànos
ou 120.000kmj-'Máquinas agrícolas je.niótpres^éstácionárids -lAté 2.janos ou
12.000h-Pronto Pará Uso.-; .

t

N"V- "
7,,;Upd

" •'

"7

80

5 SAE4pW.ÇFXurbo.Minera!:lL^^ , 7 - Un'd 80

6 Filtro.delcombüstfvei PEC 3021 , >Und 16

7 Filtrolde combustíve!-Rh7966:~-:^'.=^. Und 80

8 Filtro de combustível PSC72/2 Und 80

9 Filtro de combustível PSC998 Und 40

10 Filtro de combustível PSD530/1 Und 40

11 Filtro de combustível PSD980/1 Und 16

12 Filtro de combustível PSL 327 Und 40

13 Filtro de óleo PEL2002 Und 40

14 Filtro lubrificante PSL 280 Und 40

15 Filtro lubrificante PSL 283 Und 40
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FÇÍllW^^

16 Filtro PSL55 L nd

17 Filtro PSL 619 L nd 80

18 Fluido de freio SOOmI ij nü SO

19 Graxa lOKG Und 16

20 Lubrificante extra turbo 15w40 20lts Und 16

21 Lubrificantes 68 de 20 Its Und 16

22 Óleo Semissintético 10W30 Und 80

23 Óleo Semissintético 10w40 Und 80

24 Óleo 2 tempos SOOmI Und 80

25 Oleo de Motpr.20w50 IL Und 80

26 Óleo5w30ÍL \ Und 80

27 Óleo 6L140IL j ' • . .. Und 80

28 Óleo GL.140 20L - ^ Und 16

29 Óleo Hidráulicò.ATF . ' • ^ Und 80

30 Óleo Lubrificante 15w40 IL ii"l) .r- Und 80

31 Ólec Lubrificante 3L-~7.--. Und 40

32 Óleo Lubríflcante'5w4plV"A''"5^V' '""l V Und 80

33 Óleo Lubrificante 90'2oLA\\) '__j'LZjj/í ' \{//J Und 16

Órgão Participante: Secrètaría Munlcipal de Assistência Social' \ 1
ITEM

.. . ly—descriçã(d^(-..:
UNIDADE QUANTI.

1 Dieséisio ., y.f—T - . - •- • ,;<! Litro 8000

2 Gasolina Comum ' ''l- \\ r. V ^ /'7/ri 1 i; 1 1 y J Litro 12000

3
Aditivo Arlá 20lts -.Ágénte^Redú^o^r de Líquido Automotiyof/olução de''urélà^i
automotiva eágua.demlnWall2aàáJa'32;5%ern massa • ''(ti'.- l

\

Uníj
^ A

16

4

Aditivo para rádradòrr lsento7deiminás,:To^tqs^ sillcâtos e.bo/atqs.-Orgânico
- Concentrado -Produto/eçoldgicaniente correto^,BjpdegFadáveirMátérla prima,
de fontes renováveis -Pfqduzjdo^com-agúa^desm^ Rosa -Vlda-útil:-
Longjllfe - Linha leve -4anòi òu^6.0:bÔ.^m'T.UnhaJp^^^ 2anos ou
120.000krn,- Máquinas agrícolas e:motòres estaçlonárlois -"A"té'2^^ ou 12.000h
- Pronto Para Uso. " T ^ 'V''/ - . ' - '

Und
5
i

' ' ' 1

40

5 SAE 40W CFTurbb Mineral IL'' . . - " ' ' Und 40

6 Filtro de combustível PEC 3021 Und 16

7 Filtro de combustível Ph 2966 . " . / ijnd 40

8 Filtrd.de;combustívei;PSC,72/2.;,. , v™-" ' Und 40

9 Filtro de combustível PSC 998
Und 16

10 Filtrode combustível PSD 530/1
Und 16

11 Filtro de combustível PSD 980/1
Und 16

12 Filtro de combustível PSL327
Und 16

13 Filtro de óleo PEL 2002
Und 16

14 Filtro lubrificante PSL280
Und 16

15 Filtro lubrificante PSL283
Und 16

16 Filtro PSL 55
Und 40
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c?r
17 Filtro PSL 619 Jnd RjitíÒja
18 Fluido de freio SOOmI Jnd 40

19 Graxa 10K6 Jnd 8

20 Lubrificante extra turbo 15w40 20lts Und 8

21 Lubrificantes 68 de 20 Its Und 8

22 Óleo Semissintético 10W30 Und 40

23 Óleo Semissintético 10w40 Und 40

24 Óleo 2 tempos SOOmI Und 40

25 Oleo de Motor 20w50 IL Und 40

26 Óleo5w3p-lf- , •}' •' iUnd 40

27 ÓleoGL^Woiu • . " ''íh' ' ^: ". Und 40

28 Óleo.GL14Ò2ÒL -;\t. '• . UnçJ 16

29 Óleo-HidfáUlicoATF "" '' • Und 40

30 Óleo-liubrificante 15w40 IL • • •. - • Und 40

31 ÓleoíLubrificante 3L P*) — Und : 16

32 ÓleoÍLubrifiça"nte 5w4p.lL ^ ' •Und 40

33 Óleo;Lubrifican^i90-"2df>,y^.;-''" -—'j' - ' ^ ] , -• Und 16

1.2. Na hipótese de não haver vencedar'"f)a^ a cota reservada,•.esta;podêrá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diantetdè'süá recusa,:aos llicitantes?emanescentW;fdçsdê;qüe'pratiquem,ò.preço do primeiro colocado
da cota principal.

Ta çota.reservada.e.a.çotai;principal;:a:cdhtrataçãp'.das cotas" deverá ocorrer pelo
ú\üij ' ' i
'i \*- '."v • ^ i -̂ ^ í !'/{ -|

1.3. Se a mesma emprêsa.vencef
menor preço.

1.4. Será dada ia prioridadeide';ãquisição.|||áos'pr^^^ dàs^^cotas riséi^^ás quando forem adjudicados aos
licitantes qualificados-como miçròemprésarou-'empresas de-péquen^^^ os casos em que a cota
reservada for inadequada para,atender:^aí;^quantidadês;ou-as/conâiçõèf'ílb pecJido, conforme vier aser decidido pela
Administração, nos tefmos.do art.8V§42-do;Decretb n:,8:538/de.2015'''3^Ct'v' . 1

h^; •" .
1.5. Oprazo dejvigêncla da contratação éde.-áte42j^éses; cÔTi"taWs-'do(a) àssinaturà "dó contrato ou documento
equivalente. /" ••• ^

2. JUSTIFICATÍyAiE OBJETÍVO pA:CQNTRATAÇÃO " : • </' - "

2.1. Apresenteíaquisição se justifica face ànecessidade de abastecimento da Frota' Municipal, viabilizando, desta
forma, aprestação ^ ser^ços.públicos nas dlyersas áreas de atuação deste Município.

2.2. Ŝolicita-se aaquisição amparada por pregão, aquai permite aesta administração realizar suas aquisições em
consonancta com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição através do procedimento
licitatório realizado com maior número de interessados na comercialização dos produtos, onde aaquisição dos itens é
de suma importância para manter esta administração na execução de suas atividades durante oexercício de 2021 A
aquisição de Generos Alimentícios destina-se a suprir o Almoxarifado das secretarias e dessa forma atender as
demandas dos setores das secretarias municipais bem como em atendimento das demandas do hospital municipal
em como, assegurando o contínuo fornecimento desses gêneros para utilização nas atividades administrativas dó

município.
2.3. Justifica-se aadoção da iicitação na modaiidade pelo Sistema de Registro de Preços, por estar evidenciada a
necessidade de contratações freqüentes por se tratar de um objeto cuja natureza não possibilita definir previamente o
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quantitativo demandado durante a vigência do contrato, bem como a possibilidade de se realizg? ão
independentemente de prévia indicação orçamentária, agiilzando-se o processo de aquisição.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

FOLÍH3Í® .JMl

a) Opresente objeto possui disponibiiidade no mercado próprio, isto é, que o objeto está disponível para compra ou
contratação a quaiquer momento;

b) Possui padronização, pois são pré-determinados os atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e uniforme,
cujas características são invariáveis ou então, sujeitas a diferenças mínimas;

c) Desnecessidade de çecüiíáridãde para satisfação^da;Administração, ou sejã,"'̂ "bérTTé^omum pois satisfaz
necessidades comuns^nãò precisando conter características peculiares para atingir seus fins. '

4. ENTREGA EXRitÉRIOS DE ACEITAÇÃO Dp OBJETO. . V -
}•,; •• - ''

4.1 Os trabaihos de impiantaçãopela Licitante Vencedoi;á,còrhprèehdem:
a)Cadastramento inicial dos veícuips;, '
b) Estudo da iogística da-rede de atendimèntp7^>^
c) Estrutura de gestão";.; ' -
d) impiantação dos siistemasteçnoíòg'icps;'e^^^^
e)Treinamento de usuários. \

4.2 Os

Contratante
definidas e informadas pela

- ' ir*','' i . .1serviços serap.-prèstados de acordo com à"nécessjdade;^interesse?éVaraçterístÍcas
tante, não estando á Contratanteobrigada a executáHostdtálmeW.lV,'; .

. . . f.. . • . . >\í 1 '' ! I. / í4.3 Oabastecimento dos vefculos em uso_pda_Cpntrataiit_eJdeverá-Âe^^ Contratada, através da
disponibiiizaçâo da|.rede :de PostosUredenciado>-;com capacidade;-^.de'opfe^^^ de gerenciamento
informatizado, visandõ cacdmpãr^améntOi^çqritrdle financeiro eoperâcionai.dà frota, por veículo eusuário;

4.3.1 Acada abastecimento-d^rá^stó recibo, .em p2(dliás) viái.quFdeverá ser assinado pelo' condutor
responsável; k . V-fvVv:^' ' • ' /(C'J^ • ' ' í

nas bombas, nas proximidades dá sedédapòntràtántè;

4.4 Na assinatura dõxóntrãtp, aémpresaííeveri dis^^^^^^a) Arelação atuaiizada.dbs^estabeiecirj^Otw-^credèriciâ^^^^ com os disUsItivos eletrônicos
nas bombas, contendo,Razão Socjai, endereçprcpmpjetp,.teiefprie,:fac|̂ sím]le'e certidão da ANP;-1

® no.mínímo 01 pos^çred"éndía.dp^^^ os.dispositivos eletrônicosnas bombas, nas oroximldades dãçprip Ha.rnntratinfQ. \ /,% . •. • *
J

aifvildrrij Hí ?J apenas postos que estejam .em conformidade com as normas pertinentes aatividade de distribuiçap ereyenda de combustível eque possuamíertificado da Agência Nacional de Petróleo-ANP-
4.S.1 AContratada.deverá acompanhar aiRegularidade dbspostos jünto aANP edemais.instituições fiscalizadoras-

serviço ob^tó do certaríe; com-os equipamentSs necessários aexecução do
tecnológico integrado para viabilizar o pagamento doabastecimento de combustíveis, junto aos postos de abastecimento;

4.6 AContratada deverá suspender os serviços dos postos com aContratante, no caso de desconformidade com as
normas pertinentes aatividade de distribuição e revenda de combustível;

conlríamr"' ™ ° P®"" irregularidade apartir da comunicação da
b) Caso airregularidade acima descrita não seja sanada no prazo máximo de 10 dias corridos, oserviço será suspenso;
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c) Deverá garantir o abastecimento nas proximidades da Contratante, até a regularização ou
posto credenciado, no prazo de 24 horas, a partir da notificação;

FODHafi^

substituiç^^g outro

4.7 Informar a Contratante, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer alteração na rede de postos
credenciados;

4.8 Conceder ao representante da Contratante, após a realização do abastecimento, em tempo real, via internet, o
acesso aos dados relativos a cada abastecimento como: data, hora, placa do veículo, condutor, quilometragem, nome
do estabelecimento, quantidade de litros, valor unitário,valor total e o tipo de combustível;

4.9 No caso de impossibilidade temporária de se efetuar a transação em meio eletrônico, prover forma alternativa
para garantir a continuldadé"llps servIços/xontratad^Ds, disponibilizando na rede-de postos .'credenciados rotinas
contingenciais para que.o abástecimentp b concretize, em; caráter de urgência,, do qual deverá conter todas as
informações pertinentes.ao sistema enecessárlaspara emissão dos relatórios gerenciais; "|
4.10 AContratada deverá instalár..as suas custas, np'prazo máximo.de 10 dias, ps dÍspositivos:eletrônÍcos nosveículos
utilizados no município de Maçeió de acordo;comiá solicitação,da Contratántè quando:.; • i
a) Colocados pela primeira yez^.', ' /-r: - ~
b) Forem comprovadamenteTóubádos.
4.10.1 Os equipamentos
o pagamento

\provaàamenteTOU^os..:^^ ' , |
lipamentos que fò/êjT^:extrayiadps:oD danlficados?ppfma"pTuso,,sefâp*^deresp^ da Contratante
do valor equivaíéríte^o^mêsmó; '̂' " í

4.11 Reembolsar pontualmente'a ^redê^de -estabereciméntos ícrede^^ valor-constante do orçamento
previamente aprovado; .e pfetivamèntè,'despendido, fiMndpCclaro;'q^^^^^ responde solidária ou
subsidiariamente ppr.esses pagamentqsf que éde total responsabilidadè dãilcitanteVencedõra ^

1^-,*= _ -"-i yTiM. ,-1!" • "
5. OBRIGAÇÕES pÀCONTRATANTE

Preços; v, , ^ \ t
5.2. Gerenciar aAtã^dp Régístro;deVPreços;^conyò adetént(|a\^èntrò da^^^^ da Ata para assinatura do
contrato, indicando,sernprejque solicitadoi^ópome^doTornecedor éovalordisponível; ^ v, |
5.3. Fornecer no prazo máximo de 72.^étenta/e dVasjJc^ aparti.r^ajassinãtura dp contrato horas todas as
informações necessárias para parámeülza.çãpídosjryéí^^^ abastecidos,'Inclusive os valores a
serern creditados Pft cartão;- -tipo .de;frpt^plá^^rchasst^^marcá;^?)^^^^ combustível; capacidade do tanque,
.matricula do gerente resppnsávél pelo veícúld~,7ipln^matrícu1ãrdpsm^ ĵ
5.4. Promover ocadajtfamênto dos.-fúncíon^rios-queterãOíkq^;^^ sistema, ení dÓif^n/veis; ode administrador (com
poderes de alteração dei limites/de .agito) e-o. de usúà/lp^(apenas, cW acqsso-'a' relatórios), bem como
responsabilizar-se pela trocada senhá^dos mesmps em caso dè desligamento,,férias,ou troca de departamentos.
5.5. Requerer à contratada a instalação de-novos equipamentos eletrônicos nos veículos, sempre que necessário
Devendo arcar com ps.custosjnpscasòs de mau uso;" ». • " '"yV"
5.6. Solicitar a retirada dos-dispositiVos"eletrôhicos dos veículos, em^casò de'áliehação ou retirada dos mesmos da
frota de veículos credenciados;
5.7. Informar imediatamente à contratada, o furto, roubo ou extravio dos dispositivos eletrônicos instalados nos
veículos.

5.8 A^mpanhar efiscalizar aexecução do contrato, apiicar as penaiidades reguiamentares econtratuais, atestar as
notas fiscais e efetuar Opagamento;
5.9. Remanejar e/ou incrementar créditos no sistema destinado áo veículo;
5.10 Des^nar um servidor para gerir e acompanhar a execução e fiscalizar a prestação dos serviços objeto da
contrstdÇ30«

5.11. Emitir Nota de Empenho;
5.12. Solicitar suspensão de abastecimento e/ou bloqueio;

í^f.
!?1'

" . i ií • */ ' ' 'i
5.1. Convocar a adjudicatária, delitrò^dp; prazo, de eficácia! ue.sua-iproposta-'pára assinatura dá Ata de Registro de
Prpcoc! •; V, .• ' " ' • i ^
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5.13. Prestar todas as informações necessárias com clareza à Contratada para a execução dos:
5.14. Publicar os extratos da Ata e do Contrato, na forma da Lei;

5.15. Comunicar, imediatamente, à Contratada as irregularidades verificadas na execução dos
5.16. Se recusar a receber os serviços licitados, caso estes estejam em desacordo com a proposta apresentada pela
empresa vencedora, fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito
de indenização.

erviços; Ru

ervicos;

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e o contrato até 05 (cinco) dias úteis contados da convocação para sua
formalização pelaContratante; _
6.2. Disponibilizar no momenío da. assinatura dp contràto;,a'r'e^ atüalizada^dos estábeíecímentos credenciados,
observando o anexo í, contendo Razão Social, endereço completo, telefone, fax e certidão da ANP;
6.3. A Empresa vencedora deverá iniciar ò serviço'dè acordo coni a solicitação dajÇpntratante, no prazo previsto no
subitem'5.3 deste TR dias contados do recebiméntO' da nota de empenho (via'-e-mall,, correios ou fac-símile) ou
retirado na sede da Contratante; . _^ ^ |6.4. Manter no mínijno 01 posto credenciado pás prqxim^da{|es.da sede da Contratante, endereço constante no anexo
6.5. Realizar toda aéxeçução^dòs serviço_s ;de acoVd"^fem"ô'jtemf4*clestejJR, observando^a^ quanticJades egarantindo a
qualidade do produto é,regularid^dèjdo/|ornecÍmento; -
6.6. Responsabilizarlse por to^^doros ônusyefefentes àèxè^cüção^dbs'íèíViçõs,'incluín^ impostos, empregados etodas

1 , A , .......

7.

Comunicar, por escrito, a ocorrência .^de--quãlque'r-anormalÍdade- deh càrátèr urgente que jimpossibilite o seu
cumprimento, tão lógo,esta.,seja verificada, e prestar os esclareclrrientos quèíjulgar necessários à Contratante em até
24 (vinte equatro) l|orás;W " - .• ' ' . /?}>-{• ']/l| rU~ • '1
6.8. Manter, duranteitòdà aexecução|̂ db\Co'ntratò;as mesmas^cdndlçõevda habíl^ • ]
6.9. Não transferir aitérceiros, por^pualquérforma nem mesrnó parcialmente,•'ás"íB;rigações déste^ contrato sem prévia
eexpressa anuência^da CONTRATANTE;' |
6.10. Responsabilizar-se peibs danos'̂ causádqs^dirètamenteJly:ontfatant^bu'à decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato,, não excluindõ '̂oü reduzindp essa respbrTsabilidàde a fiscalização ou oacompanhamento
pela Contratante; | ^
6.11. Responder por/quaisquer danos.pessoa!S;;òu-imateriais^c_á^ caracterizada
negligência, imprudência ou.a imperícia.prbfissiõnãl, durante/a^^xecíTçãcrdos serviços.-"' -,' '
6.12. Arcar com aInstalação dos disppsitiybs éíétrônicòs riós veículos.no caso dé rbubo^devidaménte comprovado.

a má fé, o dolo, a

DA SUBCONTRATAÇÃO
"y* :

/
7.1 Não será admitida a subcbntratação do objeto licitàtono.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. Éadmissível afusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa Jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas
as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.
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DO CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
rica

9.1. Nos termos do art. 67 Lei ns 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o
que for necessário á regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e,
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei ns 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, rnês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for^necessário. à regularização-das.Talhas, ou^^défeitos^obsei^adore encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. " '

10.
í

DO PAGAMENTO

10.1. o pagamento será-realizado no prazo máxímo-de\até i,3Ò (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através .de ordem bancáriã7'paYãícréclTtó) em.'banco, agência -e conta corrente indicados pelo
contratado. j'. ^"i
10.1.1. Os pagamentos decorr"énfe de.despesJís''cujosvalòreshão.^üTfrapassem;oTimite dé que trata oinciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993,.dev'erâp sèr efetua^dós no prazo de até 5(cihco),diãs'úteis;xoWtados da data da apresentação
da Nota Fiscal, nos termos "do aVtr59','§ 32,Vá LeiVs 8.666, dé'l993. V/'••'/]!
10.2. Considera-se ocorrido ò.recebimento da .nota fiscaljou fatura,no,-rriomento,em que o órgão contratante
atestara execução do objeto dòcontrati?. \ V/ j
10.3. ANota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatonamehteicòmpánhádáVacomprovação dá regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-Iine-áÓ-S]CÀ'F-ou,-ná| ímpòssibi|jdáde dê; acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais|oü^àVocjjm_ent,açãpj;n,ençjpna^^^^ da Lei n2 8.666, de 1993.
10.3.1. Constatando-se, juntõ^aO SIC^F^ ai'S|tuação de irrêgularldade^dp^forpecedor contratado, deverão ser tomadas
as providências previstas no do a^i^3.1 dá Instrução Normativa n2 3,'de '26 de abril de 2018: \
10.4. Havendo erro,na apreseí^a^ção\da>,Nota Fiscal ou dos Vocumentòs^^rtinentes àcontratação, ou, ainda,
circuristância que irppeça aliquidaVão^da^des^esa7;como, por exernpjo,~obngaçãplfinanceira pendente, decorrente de
penalidade impostajou inadlmplênciàXó'págam>n>p.ficará;Sobrestado"áyíqu^ providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o.prazo P,ara:^aga;menYo;;imçi^^^^^^ regularização da situação
não acarretando qualquer ônus para á;Cdhtratante*:;\<,'L^.?7.r;Li.'7rV'̂ ^!l'.i ' ' j
10.5. Será considerada data do' pagamentòfoVja ém^úe-çpnstarV^^^^ aord.èm bancária para pagamento.
10.6. ^ Antes de cada pagámento à contrat^daTierá^realizaVa .consulta' ao SICAF pára. verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas noedital. / - V/. . v. I
10 7 Constatando-se, junto ao: SICAF, a situação d^e. irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação pu, no mesmo prazo
apresente sua defesa. Oprazo poderá ser prorrogado uma vez, por Igual período,'a critério da contratante.

^ empenho-e a cada pagamento, aAdministração^deverá realizar consultaao SICAJ= para identificar possível suspensão temporária-de participação em licitação,-nõ' âmbito do órgão ou entidade
proibição de contratar com oPoder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado odisposto no art'
29, da Instrução Normativa n9 3, de 26de abril de 2018.10 9 Não havendo regularização ou sendo adefesa considerada Improcedente, acontratante deverá comunicar

IZntT fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
earantro rPr^h '̂ Pagamento aser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes enecessários paragarantir o recebimento de seus créditos.

= t^ontratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nosautos do processo administrativo correspondente, assegurada àcontratada aampla defesa.
0.11 Havendo aefetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida oela

rescisão do contrato, caso acontratada não regularize sua situação junto ao SICAF. ^
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FQlftíítefóÃ

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SIC7 F, salvo fftxrfídÉaivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente juktfícado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. I
10.12. Quandodo pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. AContratada regularmente optantepelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar ns 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos Impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que
faz jusao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa decompensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento eoefetivo adim^mento da parcela, écalculada mediante aaplicação da seguinte fórmula:

10.14. /f', ,
EM = IxNxVP,sendcf: •" ' "S,
EM = Encargos moratóriõs;•' . - -. ' • •
N=Número de dias;ehtre adata prevista para opagamento e a do efetivo pagamento;'-.
VP =Valor da parcela a ser paga.,'. - - íl' •
i=índice de compensação financeira =0,00016438,;"asstm:apurãdo^^^^^

' (-6 /tÍpoj9'̂ ÍT= O .

F, salvo fR«

: = (TX)
TX-fPércentúarcla taxa.anüal^ 6%

s \

11.

11.1.

DO REAJUSTE

i ff36S'%xy;/"'

»N.-> 23
Os preços sãó'fixos e jrreajukaveis no prazo de

i'i.

-• \v..-vV-
11-
íí

umt,àho-contado^da, data-limite para'a apresentação das
V yiU v/? / • • - • • ^/i I

j

i-
propostas.

ll.l.L Dentro do^;prázo- de viçência^ ^do_contrato_e..médiante-.soliçitaçãò|̂ da çpri os preços contratados
poderão sofrer reajuste, após:-o ,l.htei:çegna de„um. ano,. apllcand.<>"se. o índice IPCÀ/IBGE exclusivamente para as
obrigaçõesInicladasíéconcluídàs.aoósãiocorrência da anualidadp. »;/. / /i7/ * í-J

-• 5|Será, contado apartir dos efeitos
'i~y - '

. . , , .. -y-v-^ppN^^RATANTE pagará àCONTRATADA aimportancta calculada pela ultima variaçâo^onheçida, JlquJdandp a.diféreriça:córrespondente tão Íogo seja divulgado o
mdice definitivo. Fica aCONTRATADAWigadX'a/p>esên^ reajiistamento de preços
dovalor remanescente, sempre que este pcqrrenT;:'..,i'\.5,--;^ }
11.4. Nas aferições finais, píndice utili2ado^af^reãjuste;sefárbb7íiatoriamente; odefinitivo.. 1

M estabelecido^para reajüstamento venha aser extintoou de qualquer forma não possa mais serutilizado, sera adotado, em substituição, oque vier-a ser determinado pela legislação então em vigor
11 6. Na ausêncja;.de prèvisão legal quanto ao índice substituto, as partes-^ elegerão nòvò índice oficial, para
reajüstamento do preçoidovalpr remanescenté,,por meio.de termo aditivo. - -' /
11.7. Oreajuste será realizado por apostílamento. - - -

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n^ 10.520, de 2002, aContratada que:
.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
12.1.5. cometer fraude fiscal;

s^gLteslánçaer"'̂ '" ' °" ' Administração pode apiicar àCONTRATADA as
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\0

lãS

s signiricai^f^^ra a

a parcela inadimolida.

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízt
Contratante;

12.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso Injustificado sobre o valor c
até o limite de 15 (quinze) dias;
12.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de Inexecução total do
objeto;
12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação Inadimplida;
12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazode até dois anos;
12.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com oconseqüente descredenciamento
no SICAF peloprazo de até cinco anos; ^ ~ . - : ,
12.2.6.1.A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das
hipóteses previstas como infração administrativa no subiterh 16.1 deste Termo de Referência. ^
12.2.7. declaraçâo^de injdoneidade para licitar ou contratar.com a Admlnlstração>úbllca, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até qüe seja^p'romòyida_a reabilitação perantèi,própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que á-Contratada;fesprcir aContratante pelos prejuízos causados;
12.3. As sanções previstas nos subitens 16.2^1,;^16j2:5^16;2!^^^ 16.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de'multa,;descohtando-aj^dospi^ágameritos'a"!'serem''éf,etuados. , - " .j
12.4. Também ficam .sujeitas^^s-penaiídãdés^do art./sTr lll^<^:ivída Lei.'n9::8:665, de 1993, as empresas ou
profissionais que: J. . '^\ ' '
12.4.1. tenham sofrido condenação^Mefinitiva'por praticaf, por •melò^dolosos^^frâude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; j , , /rH S ' " ' " ' •
12.4.2. tenham praticado atos ilícitos^visandola frustrarõsiobVá da licitação; ' \ |
12.4.3. demonstrem não possuir Idoneidade para contVafar^-com'̂ , Administração ém virtude de atos ilícitos
praticados. !• , .•\ ..--íi,--l/J; - . s

\\IlAaplicação dé quálquer dasjpènaldAdes,prejásíAsballzar^^^^ administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ris 8.666 de 1993 e
subsidlariamentea Lei n2 9.784, de 1999Í-\< rv ' K} Ifij j
12.6. As multas clevidas e/oúf^ejuízpsrèatóados àContratanteÍseíão.''dedú£idos: dos valores aserem pagos, ou

Idos em favoqdá Uniao,.ou de,duzidòs"dâ garantia, ou aindaitíuVnrih fnr nA<n ««rãn inscritos na Dívida Ativa da
j

(dez) dias, a contar da

n„ seiaiSuflyerifep^rVcobnr.o^^ do llcitante, aUniãoOU Entidade podera.cpbrar ovalor remanescente júdicialmerite', conforrfie artigo 419 dó Código Civil

infrator a:P''»íao.;<^;»QÇ6es;:le^rá- em consideração agraviíiade da conduta doprSonaEjf ^em-.«.moio. dàno «usado .à Administração,'obsefado oprincípio da
WpiLda^oetTeTto ^e prática de,Infração administrativatip.ncada pela Le, n? 12.846, de 1^ de agosto de 2013, comp ato. lesivo à administrarão pública nacional ou
remS'^'responsablilda''de da empresa deverão ser
nsTau a ode^ri i fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventualnstauraçao de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização -PAR

Adm?nlstmçrMMla'nadinaZ"\° administrativas não consideradas como ato lesivo à
norn!:; n^dade ad~^^ seguirão seu rito
12.11. Oprocessamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos oara

12.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de R$ 1.529.976,48 (Um milhão quinhentok e vinte e nove mil
novecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos iicitatórios para registro de preços, nos
termos do art. 15 da Lei Federai n®. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. A emissão da 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 cópja ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor de Compras soiicitará ao
Setor de Contabilidade, a.erfiissâo da nota-de reserva dê dotação orçamentária, bem.como, a nóta de empenho que
deverá contera autorização doordenador dedespesas. • |

f '

i,

• São Jòãò dos PatosrMA/12 de janeiro de 2021

—. > V.——r.* • _ I Tr- j

» ' ^^ ^ • M ' i
i 1.V Gessyka R^égia Lima Sousa, j \v'j^

SecretáriâóMuriicibalíde Asslstêncrá-Sociai;\ (Secretáriá.MunicipalideAssistência'Social;
I ^ Portaria n^ OlQ/2021-—^—íí

w--VAViV/vvu • .-!-//

'••C:; v\Marianna;Lyra dã Rocha Sahtds.Teixèira-
\ \ • \^ H V ~ '/ •) / i
V i. % secrptaria Miinirtnal Ho PHtirarãn.- / »—'

^

' - \VV •
^ Márcio Josfde'Oliveira Lima
'Secretário Municipal de Saúde

Portaria n? 007/2021

fí/y.

V ••—1.; '.Sj i

j3>o
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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 v instrurnento de . mandato; nomeia .-• e.constitui, seu(s)
Procürador(es) o^SériKor(es) (nome)';RG, CPF, nacionalidade,'estado clvil,"profissão e endereço), a quem
confere(m) amplos:poderes..para junto a Prefeitura Municipal de São João/dos Ratos/MA (ou de forma
genérica: para junto aos órgãos públicós-federais, estaduais e municipais) práticár Os atos necessários para
representara outofgánté hãjicitaçãd^na modali^adè.yÇpregão.nR (ou de forrna genérica para licitações em
geral), usando dos recursos legais é ácom^rihãntiozds,'̂ 'á3r2erindo-lhés,,. ainda,'poderes especiais para
desistir de recursos," interpô-Ipsjjapresentar-larices verbais^jlnegoqar preçbs;ed.emais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar eómpromissos^oú acordos/receber érdà/quitaçãp-Jppdendp ainda, substabelecer
esta para outrem,jcórn ou'semTesetvk^ ^e;:iiguais-p'pderes,, dancjo/íudq-^ór, bom firme e valioso, e,
em especial, pará'(se for o casoilè^ápenàs uma licitação); , - ^ ' j

!," A? ' ' • . i
1. Localedata . • ^ „ 'A
2. Assinatura do represerítante legal da empresa com firma réconhecida

r

A."

i fé

-11

'.í
I

• /
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vo "l/e

Fonlífií#" i 2 ^

ANEXO

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

A empresa , signatária, inscrita no CNPJ sob
sediada'ria (çndéréçq 'completo), ' por. interrriédio ,cle '̂seü 'representante legal, o

Sr. (a) pòrtedor'da-'€ál:telrá de Identidade ns ....... ..VjsSP edo CPF
DECLÁRÀ,^-para Ttns do disposto np subiteni do-edital, do Pregão Presencial nS

XX/XXX, sob as sanções administr^atlvas; cabíveis e.sob as penas da Léi,-pue esta empresa, na presente
data, é considerada;;-, ' •' _ ' , ' - ' j

1 " • ' ' }
( ) MICROEMPRESA, conforme lnciso'l dó art.-SSXdi^LeilCoThplèmentar nS 123, dè14/12/2006;

Í'--" '•I( ) EMPRESA DE;'REQUENO::PORTE,-còriformè inciso-ll^do "arti''39 da Lei "eomplerhentar n9 123 de
14/12/2006 ' '• • " "" ' '

n.9

SA DE;'REQUENCtPORTE,-còriformè inciso- ll^do'aTt-:''39 da Lei "6omi:

' 'I••"-V ^ ^ ' , - " vi!
i •'vN ' \ ^ A . - •-£ '-i ,• ',11 i •

Í-. - >--vW X .
Declara

39 da Lei Complementa
ira, (ainda, que^ [ãNempresa((está.,.exçtó das ^vedações; constantes
mentarin9 123, de Í4 de dezembro'àe"&06. '

do § 49 do art.

!(//
„LÍ i

. Ul.L.a....:;..,dG";;.v,...;.;/Ij,;;....Ía
i ' ''v *''// ' -

de 2021.

OBS; j •
1) Assinalar com um '0<" a còndição da empresa. /

I ' " • ' ' '' '• /2) Esta declaração deverá ser entregue opregpélrp, após a abertura da Sessão,, èm-separado e antes da
abertura dos envelopes ^ Pròposta de Preço e. de Habilitação exigidos .nesta ilcítação, pelas empresas
que pretenderem-^Té benéflclãr nestã" licitação clòTegim¥^dlféfènciàdó'" é^^^^ previsto na Lei
Complementar n9123/2006 e alterações posteriores.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

poiM# jaâ

Aempresa , 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„,4Vinciso VI!;-ida°Lei-FederaLn;e;10;520/027:possuir-todps"OSTequisltos constantes
do edital que a habilite a participar do Pregão Presencialm.exx/XXX. ' •' !

/ < '
Declara, óUtrpsslm,,conhecér ria íntegra o^Editáj é qüe se submete a todos os seus termos.

>•' "•* J . I
•A'" p—)

h r
h I

\\7 , .y\\<-/i' . '
L'J. dp '' '' í \ VHo on9i '..de ..'...\..T:nr.r.....':.^..:;í,de'2021..

•,w^qo/- •.

•JiU • • -•
\\\,^^ssinatura:do rèspon^i), //)W ,

y • /y- .
,• %•' T7V "-s-" • ' •

" y .
\ í- \ •

- w/\.

'n ,-1 (•

Página 36 de 55



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ NS 06.089.668/0001-33

ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL n e XX/XXX.

Prezados Senhores,

AO W/c

aso

Pela presente, submetemos à apreciação de V. S â. a nossa proposta relativa à licitação
em epígrafe, assumindo Jntelra-responsabllídade por-tgualsquen-errps-pu^qmíssões-que venham a ser
verificados na preparaçãp da mésmà .&d^cfc qúe temos pleno conhecimento das condições em
que se desenvolverão ps trabalhos^ e concordamos-com a totalidade/das instruções e critérios de
qualificação definidos:no edital do/pregão Presendái-hs XX/XXX. / \ ^ J

1. PROPONENTE:

RAZÃO j :
SOCIAL: L

>:'• C •

CNPJ: i •
í . • ? <• . .. ^ 1

ENDEREÇO:
s • •:

i iur\ 1

TELEFONE: r."- • r"' I/É-MAIL: 1
l
i

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

L:./;' - •

ír^' >;-.(•
íY

' .-ãYY}\ •
u.j/iVvV' J'Y.{/é -

' "i! . ;V. .---íí/ -..-'n '
'", "f
"1

• í

fX ' " ••" • i."v CV '̂ !
1 -nir -^>7 • . í
h - : r' Kix • - ;

•r , ^ «

iiPROPOStÁ":. ^ /fO'J- '• ••• '
_ • _ -i,-.-. %, - ' f -ri.,---' ' •

VALOR GLOBÀi: DA;
PRAZO DE VALIDADE , - , .
PRAZO DE ANTÉÇEDÊNCIA PARÍplsWNiBiLiMR-tpDAá lNFRAE^

• - X"-

- ,_C
CONDIÇÕES DE PAGAMENTG;|í^"
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSÍnÀrÀÕ CONTRATO (Nome, RG, CPF/Endereço):
9. ENDEREÇO ETELEFONE: . ^ " • • ' ' . . . v/

rj, ; • -

......de de 2021. ,

(Assinatura do responsável)

7

/
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ANEXO VI

J.OlPJ/c

F01ÍIHÍ^#__i5i

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 79, CF/88

A empresa

sediada na
signatária, inscrita no CNPJ sob o n.9

(endereço completo), por seu representante
legal, declara, sob as P6'̂ 3S^a..L?LpRe4^P^ppssuJjno seu quadjg^.de_pes 18 (dezoito) anos
ern exercício de ativit^adé noturna, perigosa ou insalubre,, berh como não utiliza para qualquer trabalho ou
atividade, menor de46 (dezesseis) anos, exceto na .condição de aprendiz, a partir de 14-(quatorze) anos, em
conformidade com '̂d .inciso XXXIII do art. 1-, da Conrtituição Federal ecom ãLei hs 9.854/p9.

• -

der.T..n-;t^i;r.^..?;.\...... de 2021."
.r y.*

)-\\V (Ãssinaturá doTesponsável)//V/

,\' i u\/ ^ '

J!' '. s

[\\\ 1,1

-X'X\ '.V-^ - '
- • . .-líi„

\ V. «. •. . y • !

i. -
r-«

' çACJ^TA
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ANEXO VII

\0 "li

j ?) a

DECLARAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa

sediada na

signatária, inscrita no CNPJ sob o n.9

(endereço completo), por seu representante
legal, declara, sob as penasji.a.,LeLnoyermosJp_artjgp _32,,§. 2^.9, da,].e^^^^ que até a
presente data nenhum-fato ocorreu-qüe à inabilite a. participar do Pregão-Presencial
contra ela não existeménhum pedido de falência ou concordata.

II' '

Declara, outrossirni conhecerna integrado Edital e que se submete a todos os,seus termos

"-V • ' ? .---.o -c,

..-r^déSbili •

''•Al'/ -s ~ Vv
r . ' I V ^ , •' i'''-'"' '•

(Assinatura'dòresponsável).A' // .
__ í '

Ulí-A\I 'Vv"- ^^ '--i•'
ín

j 3 -> —.. - ' A \

n.s XX/XXX, e que
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ANEXO Vil!

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS m SRP-XX/XXX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13b

RuSrica

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-XX/XXX, RESOLVE registrar os preços para
Aquisição de Combustíveis ej^brificantes,para_atender_as,n_eçessidades,das.diversas.se.cretarias do Município de São
João dos Patos/MA par^o exercíçio de-2021, tendo sido os feferidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi
classificada em primeiro.lugar nb .certame supracitado/ . í

CLÁUSULA PRIMEIRÂ -DO,OBJETO: j
1.1. Registro de Preços para a Aquisição dej2ombustíveis.,o-Lubrificantes'para atender ás necessidades das
diversas secretarias do Município deSão Joâodos/Pptbs/MÁfpara o^exercício de 2021. !

CLÁUSULASEGUNDA -DA VALIDADE DOS PREÇOS
•X- "W

A presente Ata de Registro de Preços'

••Vh.

partir da sua assinatura.»tèrá.validade.por 12'(dóze)meses contadosa-i
X

Paragrafo primeiro: Durante o prazo de validádP desta fAtávde' Registb t8e ;Preços, a CONTRATANTE não estará
obrigada aadquirir |os .produto/servjço''citados na Cjáusula' Primeira^exclusivàmente pelo Sistema Registro de Preços,
podendo fazê-lo por meió de oútra •j!citação,-"quando-julgar cònvenlehte; sem/que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie ao .FORNECEDOR,^ sendo,, entretanto,..asseguradar-,ao::beneficiárlo bo registro, a preferência de
fornecimento em igualdade decondiçõék/\ "• \ {'•']•• Ini • ^ • I

I • ,Paragrafo segundo: '̂A partir daj^assm^tüta^^báiÁta de Registro, çlejPjpços^^offórnecedor assume o compromisso de
atender, durante oprazo de sua vigênciè^o^pedídos'"realizados,J;se.ob todas as condições
estabelecidas, ficando;sujeito, inclusive,"^às^penálidadeslegaimerite cabíveis/pèíó descumprimehto de quaisquer de
suas cláusulas. i • ' 7"^f>rX XXxV- . ' '

I X . I
CLÁUSULA TERCEIRA :ÍDÀ UTILIZAÇÃO DA^ATA ÍÍE~RE;QISTR0;DE P^ '" ^ ^ • 1

f I -• ' \ ^ •>" F- » IPoderá utilizar-se destá Ata de Registro de Preços qualquer/órgão.ou entidade da Adrnihistíação P.ública Municipal que
não tenha participado do certame lidtétório, rnediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente
comprovada a vantagem. . }

t . • - " )

Parágrafo primeiroí Os ^gãos eentidades que não participarem do Registro de Preçoá, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro dé Preços, deverão mãnifestãr seu íhteVesse jiihtó ao Cònt"ratante, para que este indique
os possíveis fornecedores erespectivos preços aserem praticados, obedecida àordem 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 queestefornecimento não prejudique asobrigações assumidas com o Contratante.

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

Parágrafo quarto: As adesões àata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ad dobro dq^^tati^
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para o
independentemente do númerode órgãosnão participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o locai e 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 que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em
conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO \ ' '

O pagamento serár efetuado,'mediante a entrega dos produto/serviço'acornparihados da sfatura (nota fiscal),
discriminada de acordo com a nota de empenho, após^a cônferênclá da quantidade equalidade dos materiais/serviços
por gestor aser designado pela contratante. Observado oTeçeb^^ definitivo da Nota-Fisca! emitida pela empresa
com discriminação jdòs bens, juntamentè com^ÕiTePmÒr^de^^Recebimento, será,,esta, atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante parà flns.liqLiidáçãõ;"'-'="'Í.'

Parágrafo Primeiro:, Opagamen^seráVr?^^^^^ em favòrj'do FORN^EpOfí por'mejo^de ordem bancária ou cheque
nominativo, oqualjocorrerá ''até;^3Óí(trinia) dlas'.corriçlos jdp recebimento;dèfíhit|vo'áos materiais/serviços, após a
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. '̂T •' ' 1j nv ' ij ' í
Parágrafo SegundorjSeráprocedida consulta "em sítios oflçlais"^a'ntes'âo.págamentó aser efetuado ao FORNECEDOR,
para verificação da situação do mesmo,Crelà'tÍvámenle:às'pondições.exigidàs^na contrátação,.cujos resultados serão
impressos e juntados,aos autos do processo próprio. ! J i- '

Parágrafo Terceiro: jCaso^haJá ia^liràção^de^multa, pvalor será descontado de^^ualquer fatura ou crédito existente na
contratante em favor do FORNEG^EDORÁCasb^a^multa seja super|oríao''créçljto;.ivêntuaÍrherite existente, adiferença
será cobrada Adminlstrativamentepuíjudiciálménte, se.tiecessárior^r- "^/ó' '

Paragrafo Quarto: Ijlos casos de eveqtuais,;ãtrasos:d'é^p^ga^e^^^ não'tenha concorrido de
alguma forrna para pnto,-fica convendpnaÍJaja; taxa ,dé atüalizaçãd-finançêi^^^ contratante, entre a data
acima referida e aicorrespondente ao efetivoxàdimpIemento''doVornècifhéntb,-- médiante a'apIicaçâo da seguinte
fórmula: | r-; _ -''V/ , |

•A/ . .
EM=lxNxVP í - , )
Onde: • ; • ' ., "- --' r.' j
EM= Encargos Moratórios " - ' •

N=número de dias entre adata prevista pára opagamento: eado efetivo pagamento. - '
VP =Valor da parcelãpertinente aser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%

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

365 365

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Aentrega dos produto/serviço só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

órgãos fmi^ícipantes,

Página 41 de 55



r

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúüo Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ Ne 06.089.668/0001-33

0 fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência de
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° SRP-XX/XXX, a
Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:

1-Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legai da
contratada estabelecendo o jcinco) diasjjtei^par^^ aempresji apresente justificativas para o
atraso, que só serão aceltas -medíante.crivo^a'Ad^niítFaçãi^- ".r" .' r-j

' '.7'. . . -í", \M- multa de 0,1% (zero vírguia qm' por/cento) pordià de-átraso^peioídescumprimento das obrigações estabelecidas,
até o máximo de 10% (dez por.çeritq) sobre dvaloj dos prod_iJto/serviço não entregues, recoihidãino prazo máximo de
15 (quinze) dias corridõs;uma vez comunícadasoficiaírfiente; ' -' - - '

l ..•''-•A . ' . ' -.'V--'.
• 'r.r . ' ;III -muita de 10% (dez por.cento), sobre o-valor doTmateriajlÇãçèntregues^ no càso'de inexecução total ou parcial do

objeto contratado, recolhida pp prazq;çle lS"/quÍnze)^ias\prridQS,;c'ontad^ da, comunicação oficiai, sem embargo, de
indenização dos prejuízos pòrvenlúra^causádõs-ao contratante*pélàmicSxêcução'pirci^ ou^otaliclo contrato

1 i\{r j • r-' r

ta 7^

Parágrafo Primeiro,- Ficará ímpeditía^deJi^nf^ çomratar^.com':^Àdmjrírsti:a^iSí;Rj3bllM pelo prazo de até 05
(cíncoj anos, garantidao direitp.pféviò^da cit^ amp1ai'̂ efesa,;enquart determinantes da
punição ou até quejsejasprorTiovÍda-.a,reabllita'çãò perajit|íàVfdpria;autd.riáá^^^^^^ a lldtante
que convocada dentro;;dp.prazo: de^validade da sua^pròpl^aj^iião.releÊÍrâ^ o/pontráíoi/déixar de entregar a
documentação exigidjípara oxertame^oú ápI^eséHãhdocLrrnèntàçãoiaiíal/ens^^^ da execução do seu
objeto, não mantiverrB .ptóppsta, falhar pu fraudaijia.e)^quç|ó^dO';bbjetpjpáctuado,,:com^^ de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal. . uH ^" .7" • li?ç ' - • •

Parágrafo Segundo^- As sançõesgèvistasçn^nciso,^i:e :nq,parágrafpfp^ ser aplicadas
juntamente com as'dos lnclsos;iiq«Tàcultà5a;ad processo, no prazo
de05(cinco) dias úteis. -• ^ A /rr^-'

í w' y •• - ' "

Paragrafo Terceiro Se fPr^^e;^jío/"su^ da^ garántia^pjesyàda desta, responderá a
empresa fornecedofái:peiâ. sua. diferença, à^ai.lerá^descontada dos.-pagãmentos-devidos pela Administração ou
quando for o caso, cobradajüdicíaiménté.-. ' ' =1

Paragrafo Quarto-As penalidades serão obpgatoriamente, registradas junto ao cadastro deTofnecedores da entidade
contratante, eno caso de susp,ênsão de licitar, oIlcitaritè^deverá ser descredehciado-porü^^^^ sem prejuízo
das multas previstas no Edital,e das demais cominações legail} ,

CLÁUSULA OITAVA -"DO REAJUSTAMENTO DÈ PREÇOS™

obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei ns
0.666/1993.

Parágrafo Primeiro^ Opreço registrado poderá ser revisto em face da eventuai redução daqueies praticados no
mercado, ou em razão de fato que eleve ocusto dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando opreço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado_ no mercado oContratante convocará ofornecedor, visando ànegociação para redução de preços esua
adequaçao ao praticado pelomercado.
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Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assum

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

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

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido dofornecimento;

5cedores. visando igual

II -Convocar os demais fornecedores, visárido iguai oportunidade de negociação. : . ''"1
/ ' ''' . - ' " 1

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

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES DE RECEÍIMENJO b^bejETO DÀ ATA DE REGISTRO DE PRE ;0S

0 recebimento do objeto const^te da presênte^ta;está conclicionado-à\òbservância de-suas especificações técnicas,
amostras, e quandp-cqúber/èmfôiagens y"ipstruções,,cabenío^ávVerificaçãdTd:'representante designado pela
contratante. f.'

í ' • A ...
Parágrafo Primeiro; Os Produtos enpegúes deverão está/em •perfeito .,'estado, assim e deverão ser entregues no
endereço constantejna ordem de compra, acompãnhadosldãs-fèspéctivas notásfiscais; 1

ParágrafoSegundo:Serãorecebidos da'seguinteforma:—'• • "--lí/ iíi'- 'p • ;'í " j
1- Provisoriamente,jpó ato de entrega,,.para,,efeito de|:posterior-!vènflcãçãq Üa xonformldadeldo material com as
especificações constantes da proposta 'dà empresa; marca; modeiò e.especificàções técnicas. ' i

i l • "m/"" 1II -Definitivamente; após averificáçãoidaiqualidade, da quantidadê.dos produtò/sérviço.e sua conseqüente aceitação,
mediante a emissão do termo de RecebimèntobéfimtivMD^assjnaào pilás'part^ até'5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório. . ' -

! - • - I í"v— í V."
l' "•'V''CLÁUSULA DÉCIMAJ- DO CANCELAMENTObÁ^fA DEREGISTRÔ.DJ^R^^^

OFornecedor terá òseu.Registró:de Preçqsjcanceiado na.Áta,pbr intermédio de^prqcesso adm(nistrativo específico,
assegurado o contraditório e ampiá defesa: j

!• •- • • - . '/
• A pedido, quando: . . = /
-comprovar a de cumprir as e^gências d^^ de çaspsjprtüítos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequfvel em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.

• Por iniciativado Ministérioda Justiça, quando:
- não aceitar reduzir opreço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo iicitatório;
• 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 aretirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
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- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecida:
Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

na Ata at

• 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 apostilamento na Ata de Registro
de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EEMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata deiRegistro de Preços serão autorizadas, casò axáso, pela'contratante.

/ ^ ^ j
Parágrafo Único: A.emissão,das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelàmento^ total ou parcial, será
igualmente autorizaâa pelo órgão requisitante'. •

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DOS PREÇOS EÍTENS.DÉ;FORNÈClMENTÒ . ^ -

Os preços ofertados;peía empresa^classificada5em_primeif,o.lugàr?vS[gnatária da presente Ata de Registro de Preços,
constam do Encarte' que sé constitui"em.'anèx^ presente Áta dè^R^istro de Pré'̂ s;-í^"'̂ ' ,-

I JI \v ^ í 'r,. '• Vv / • 'T ' % ^'/J'
Paragrafo Unico: Cf preços, expfessos^em Real (R$), serãó.';fixos. e irreajustáveis-^pelo período de 12 (doze) meses,
contado a partir da assinatura da presente AtVdè Re^stro deVpréços. ' •' 1

h ^ wy '' • ' yCLÁUSULA DÉCIMA jTERCEIRA: DAS oèRjG^ÇÕES DO^F^^^^ j\V;j ,/ "|
A empresa fornecedora çompromete-se-a,cumprir-as-o_brjgaçõés::cphstantes''.no..edital:e contrato, sem prejuízo das
decorrentes das normas, dos anexos èÜWátureza da atividade. V"f •Hi --^ • '• " j

. í":r' rW'1 lS'--
CLAUSULADECIMAQUARTA tDAS OBRIQAÇÕES DA contratante / V -

1 - /y\j///A^y.r 'São obrigações do CONTRATANTE, aiémjdas cqnstantes_no, editaLe do Contrato;^ -

Parágrafo Primeiro: Efétuár o(s);pagamentbJs)'da^);Nqta(s)-Físcal^is)/Fatura^ da contratada, após aefetiva entrega
dos materiais/serviços e emissão dp TèrmoMe''Recibímentb Definitiw ^ .

•• N y • - _

; , . . . _
Parágrafo Segundo: Àçpmpanhar.^ ê-vfísçaiiza^ a execução' bó. Contrato •por intermédio 'do\'
designado, de acordo com a Lei 8^666/93 e posteriores altèrações.^- '

CLÁUSULA DÉCIMA[quinta -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS/ -,

iscai especialmente

Integram esta Ata b Editai do^Pregão" pVesêbciBfpãrâ Rêgistrc" de Prèçbs'h9"SRP'-Xx7xxx e a proposta da empresa
classificada em Ifi lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes
das Leis n^s 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: Apublicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável
para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
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Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utiiização da presente Ata, que não
administrativamente, serão processadas e juigadas no foro da cidade de SÃO JOÃO DOS Pi
quaiquer outro.

possam

íTOS, com

mídas

'usão de

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
presença das testemunhas que também o subscrevem.

na

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
C.N:P.J. ns 06.O89;668/000Í-33

- 'CONTRATANTE i

>•- n s
V • 'y- V-'.-o

t K. . y'--e y ,ií1:í ^ .
' ./••:;'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx^s

y\\/ \.

...'f. 11-

i\ :* '• •• • t i (TcVÍ •

C—/fc:
-

.1

t
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CONTRATO NS XXXXXXXXXXXXX

ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

Ruorrca

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 ns 06.089.668/0001-33, representado pelo(a) Sr.(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sec. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF ns XXXXXXXXXXXXXX, residente na
XXXXXXXXXXXXXXXX, e de outro lado a firma XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ (MF) sob o ns
XXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida à xMMxxXXXXXm doravante^^rdenõmmada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada pelp Sr;(a)'XXXXXXXXXXXXXXXm^^ na , XXXXXXXXXX,
portador do(a) CPF XXXXXXX)000(XXXXXXX, •'tem;entrG'Si justo e>avençado, è celebram o presente instrumento, do
qual são partes integrantes o EditaI\do Pregão n° SRP-XX/XXX>e a, proposta'apresentada ípela CONTRATADA,
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas eisciplínâres da, Lei n® 10,520/02 eJda Lei n^ 8.666/93,
mediante as cláusulas que sé.seguem: , , ' ' " . • - i

CLAUSULA PRIMEIRA- DÒ OBJETO

1. Opresente Contrato tem çórho pbjet^^ de*Preços para^a^Aquisiçãó-d^^^ Lubrificantes para
atender as necessidâcles das diyèrsas'secretárias jdo Município de São:}ôão''ddsfátbs)fâÁ para oexercício '

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DOiCONTRÀTO

L. Ovalor deste contrato, édê R$ mx^)(XxyX'{m
|, Jí ' • '• }2. Os quantitativos riridicádos na P(annhá^dè;^^ dà 'proposta apresentada pela

CONTRATADA no^Pregão SRP-XVXXX sãò rner^menté'estimativos,rnão ác^rretandoi Adm^^^ do CONTRATANTE
qualquer obrigação quanto asua execuçãoVupagamentp. - .7 -./|
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL>

r

y---'J

S)
••sS

u[\VA
ní \'ii

':H/y i<'L-

de 2021.

1. Alavratura do presente Contrato decorre da- realização dò Pregão n^ SRP-XX/XXX, realizado'' com fundamento na
Lei n9 10.520, de 17,de julho dé 2002, na Lei n^ 8.666/93e nas demais nornias vigentes. "

CLÁUSULA QUARTA- DÀ ÈXECÜÇÃÓ DO CONTRATO "

1. Aexecução 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
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ns 8.666/93 combinado com oinciso XII do artigo 55 do
mesmodiploma legal. ®

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA
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F(2flíÍH?L'ng SUO

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

;e em 3i

'encimento

mbro

'dia de

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

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..infprmações e-,ps esclarecimentos que venham a ser-'soiicltadõ7~pelos empregados da

CONTRATADA; / " - , - . ! ^ •. T'/ . \ '
1.4 - devolver ps produto/serviço que não aprésentarem:condlções de sèrem usados;
1.5 - solicitar a troca dos produtò/serviço devolvidos mediante comunicação áíservfeita pelo Serviço de

Aimoxarifado; I .. •= • ^ j
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização, deJ,Fomecimento expedida pelo Serviço^ de Almoxarifado, o

fornecimento dos produtò/serviço objeto deste C^tr7tpr
1.7 -comunicar áCONTRATADA, qualquerJirrègurà^dãâe^noíl

imediatamente o fomeclmentorsífòr.òcásaí-''''^'

CLÁUSUUSÉTIMA-DOS ENCARGOisrDACONTRATADA P , .

1. Caberá àCONTRATADA: : /V91Í

I , }

.fornecimento dòs prodútó/serviço e interromper

tais como

.1 - responder, em relação aos-seus-errípregados, pqr.'todas';ásí'despesas--,decorrentes dos produto/serviço,
: !-* í '

a)|salários;: ~-Ã'; IS-Z"ííZ-- ' '
b)|segurosdeacídéntês;.\\/z • •. , * Íjj{ - '
c)taxas, impostS^còVtribüiçoes; z /hh-Z::; '
d)!indeni2açõei^^^^N(\'"-V^;i^^^ •'
ejjvale-refeição;
f)yàles-transportes;.e^^^fí ^
g),outras que poryentura)v^nham'a'sè>'cFíi3as',e'exigidaípâ Governo" '

^ 1.2 -manter osAeus^empregados süléítosl^nqrmÇaisciprinares do CONTRATANTE,.porém sem qualquer
vinculo empregatício corn o.órgãp; : \ . / j

1.3 - mantpr,^ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalhb, devendo substituir
deles. que seja considerado inconveniente à boa ordem e às nórmas discipiinares do

1.4 -respeitar as normas eprocedimentos de controle eacesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros

reTnnnsahniH»ri ° fornecimento do produto/serviço, não exciuindo ou reduzindo essaresponsabilidade afiscalização ou oacompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 -responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente abens de propriedade do CONTRATANTE
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante ofornecimento do produto/serviço;
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1.7 - efetuar a entrega do produto/serviço objeto da Autorização de Fornecime .
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimii
Fornecimento expedida peio do Serviço de Aímoxarifado;

ito, de a

nto da Autorização de

1.8 - efetuar a troca dos produto/serviço considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço deAímoxarifado;

1.9 - comunicar aoServiço de Aimoxarifado do CONTRATANTE, porescrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 -a obrigação dejrianter-se, durante toda aexecução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condJçõéTde habilitação equaiifíçaçãó:èxigidas mTPregãd n® SRp-)<x7)Ô<X.'""

CLÁUSULA OITAVA - PAS ÓBRiGAÇÕES SOCIAIS, CÒMERÇíAIS EFISCAIS

1.ÀCONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir arésponsabilidáde por toJdòs^osQêpca/gog obrigações!sociais previstos na
legislação social e trabalhista erh vigor, •õbrÍgándg-sera'"saidj-io '̂na(ép'̂ qca própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregátíciocom;0"cdNTRATANTE;-'Or*í-' j

I 7 \sO j . .. ' ' " PUi ^ í1.2 - assurnlr,.tambéní,^aTesponsabilida'de^por(tpdás^as.provÍdências-é;'pbngáções estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabaÍho,quando,\m ocófrênciá/da espécie, fòrejVyítimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço bu',em-conexão' com ejé '̂áindaique acohtécidò/em dependência'do CONTRATANTE;

•• ,í., Í1.3 -assumir todos os encargos de possívél-delnandá trabalhista/dvirpu penal,, relaciphadas ao fornecimento
do produto/serviço,|priginariamente pu vmcuja^a po^r.preyènção,' conexão oü continência; e- ]

r „ ' \-r\\\\ • y..•" TI i"-.1
1.4 -assurnir, ainda, aresponsabilidade pelos encargos fiscalie^ comerciais resultantes cia adjudicação deste

Contrato. J. . ..

2. Ainadimplência da, CONTRATADÁvçom-referenciaiaos^ estabelécldó^nojtem anterior, não transfere a
resDonsabiiidade oór seu napampritn à ÀHminicTrar3fí'Hrr'rnwTDATAkitc '̂ '-*•0 deste Contrato

ou passiva, para
' T-- ( «. > • ; • . -

.C"-- ' -T--- '

CLÁUSUU NONA-DAS OBRIGAÇÕÉS GERAiS^ i V:' \
^7,. - ' • , ... ." 7' j

1. Devera a CONTRATADA observar, também, ó seguinte: •- • ; ^'' /
1' , • '*•" • •

1.1 - expressamente, proibida a contratação de servidor 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.

CLÁUSULA DÉCIMA -DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO
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1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-io e subsidiá-lo de informa
atribuição.

F0EH?fn^

fim, repr^;
ões pertine a essa

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser
solicitadas aAutoridade Competente do{a) CONTRATANTE, em tempo hábil para aadoção das medidas convenientes.

3. ACONTRATADA 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
"n

1. Aatestação das faturas, correspondentes ao.fornecimehtò-do produto/serviço caberá-ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou aoutro servidor.designado para- esse firh. |

* . V '
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

•i •'

1. Adespesa com ofornecimento do'pVòduto/servj'ço;dé:que:tíatía está acargo^da dotação orçamentária:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX r--'

xxxxxxxxxmxxx)ó<xxxxx)b6(xxxxxxx^
xxxxxxxxxxxxwcxxxxxxxxxmxj' V
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmi^xxxxxxxxxxx

jwAxxAxxxxxx,,, -•

xxxxxxxxxxxxxxxxx„AL- f T-,'í , ; - .

1-dopa6^menW^"x •CLÁUSULA DÉCIMA íTERCEIRÁ . ..

^7! ,1. ACONTRATADA ;deverá apresentai-hbtâ-fiscãUp^ára-liquidação_e' pagarnénto da despesa peio CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada ^em^pjTta_x:prrentej3Ü-chequeí!XominaPâpíforne prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos docuniéntos junto a(o) CONTRATÁNTEÍ-í - i íi í

2. Para efeito de cada pagamenWã^nofa^ deveráVstar açómpãjtfiada d^ de comprovação da
reeularídarip fiçral nara rAm a Çociiiririar}QVp..-i.íi-/jMcc\ .» i''.. • • «L j . ^i. ,

do domiciiio ou sede

5 i

^ " ---^-•1, í"i;P'"obuto/serviçofornecidos nao estiverem em perfeitas condições:de consumo,óu;em desacòrbo com as especificações apresentadas e
aceitas. i • ' • '

4. OCONTRATANTE poderá deduzir do montante á pagar os vaÍòres correspondentes á, multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nostermosdeste Contrato. . - * ' £ \ /

5. Nenhum pagam^ento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de,,liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito'̂ à'alteração dos preços, ou dePompensação 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;
N=Número de dias entre adata prevista para opagamento ea do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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I=índice de compensação financeira =0,0001644, assim apurado:
i = (TX)

365

I = (6/100)
365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Rubri

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA^Ã ALTERAÇÃO DOXONTRÀto"'
n

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desdè qiie haja Interesse da
^ Administração do CONTRATANTE,, com aapreséhtação das devidas justificativas. ' 1

] "' • •' !
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OÚ SUPRESSÃO-. 1

1. No interesse da Administração do:CONTR^TÁrÍTEl>^ Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até o limite dè 25%Jvinte.e cinco:por cento),'cõnforrnè'disposto no^rtigo 65, parágrafos 19 e 29 da Lei
n98.656/93. i'.- \{f---f ' .

2. ACONTRATADA fica obrigada aacéitar'has-mesnias condições IJcitadas;psja,c'réscimos ou supressões que se fizerem
n0C0SSârÍOS/ 3t0 o linilts }J ' 1:ora previsto; calcuiado-sobre oValor^a sèr contratado'. */

j K. \ Jii \4l >3. Nenhum acréscimo i,6u süpressãp,|podèrá™èxcèdér-.io|,limite',estab'élècldòínesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entréás partes contratantes. ' ^ '

I u, \ it *;. í \ • - -5
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENAL'lbÁbES-% / )

I í(ívkA\^vW '• " •-1. Pela Inexecuçãoj total ou párciáli^dêste^Çohtrato, ou pelo (Jèscump'riménto'áos prazos e demais obrigações
assumidas, aAdministrarão Hn rnMTRATÀViTPnoP^..^ CONTRATADA as seguintes

I;/ ^
I -I 4

1.2 - multajde 10%.(dez por centoj-só&rel) vàlo^r^totarçléste Co'ntrato, no caso de.inexecução total, recolhida
no prazo de15 (quinze) dias corridos> contado da comunicação^oficiai; -T I

1.3 - mu!ta'de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por bcorrênciá,^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 .õu à Autorização de-ForriecImento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula/Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15-(c|uinze) 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
pelo 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;

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 até2(dois) anos.
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JM

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com aAdministração Pública, pelo prazo de até 5(inosTãnõ^
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTR/

tidõõ

2.1- ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6- falharou fraudarna execução do Contrato;
2.7- não celebrar o contrato;
2.8 -deixar deentregar documentação èxigidà no^x^tamê; ^
2.9 - apresentar documentação falsa. .t- " . -

da puniçã
TAPA que:

3. Além das penalidades citadas, aCONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento dé:sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores do CONTRAJANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas nc Capítulo IV da Lei ns
8.666/93. r

4. Comprovado impedimento o^êconhecÍd^^fòrça^maior;'tó justificado e'aceito pela Administração do
CONTRATANTE, emjreiação a. úmidos eyentos^rroiados np.;iteiTÍ-2'"dêstá CiáusuíàT-a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas, i '

!• _ rM , •: |
5. As sanções de advertência ede impedimento contratarcom^;á'Admíhistraçãp^do'CpNTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com,ã de'multá^descontandó-a''âo's'pàgamentos'á serern efetuados

/ ^ r: i K* ' ^\ rJ- «i : - ' I
CLAUSUU DÉCIMA SÉTIMA-DA rescisão:™..!::.K .'W '. K

le (disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n^

—/ '/ •*

2.1 -deterrpinada: pòr ato unjlaterèTeJésçritóTdrAdm^^^^^ casos enumerados nos
incisos 1a XII eXVIi dd:artig0'78 da Léi^ehcionada^.nptifrcá^^ com aántececiência mínima de 30
(trinta)dias; i - |

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, '̂feduzida'a termb'no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a^dminlstraçâo do CONTRATANTE; v'/], "' i " " ' I

2.3-judicial, nos termos da legislação yigente:Sobre amatéria.':" ' % )
/

3. Arescisão administrativa ou arnigávei 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, ÀPROPOSTA DA CONTRATADA EAO TERMO DE
REFERÊNCIA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n® SRP-XX/XXX, cuja realização decorre da autorização do Sr(al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e da proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA • DOFORO
Ru

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas adn|
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 pelas representantes das parte, CONTRATANTE
e CONTRATADA.

inistratívamente. serão

I

í ,
p

l - ••
l- '

SÃO JOÃO DOS PATOS - MÀ,;XX de XXXXX de 2021 T'

• PREFEITURA.MUNICIPAL DE S^O JOÃO PATOS/MÁ;
eNPj(MF)J),6.089,668/0001-33

pGONTRATANTE\

f í?

'• )í^çNPJ^xm)^^ , .
\\ y />^-FcONTRATÀDb(A)
•• s/ ~"A •\\v' •-1; f i• ' ! 1 /% >.; \V, • - - •

- Ip —!'• V, ^; ••

' -v//ü

V-'í\ A/' '-.V-.'--'

.Kyj J/li'
Or •

^ yyAof--; :
\'V/'

\ V'*--

. í

1

t

• i
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ NS06.089.668/0001-33

ANEXO X

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

de

Referente ao Procésso nS XXXXXXXXXXXXXXX

Encaminhamos íerri

R$^ 1: •
'anexo

•: , .ÍK--'

a • .^ínota"! ' nO' valor
i

EMPRESA:
' -K — *"• • '--M.''-..

A r' Aíkv
IDENTl Pi CAÇÃO DÀ-LICITAÇÃO/G RU PC:
OBJETO: r- ÍK'--.:

NS DA NOTA DE EMPENHO: I f. <—
Mm

! ' - í\ • •NS DO CONTRATO ;(SÉ HOUVERlr-v \Vv

/í; M'' f. \

J^r
i •'' t '

!• VI' '
I . ;• ~

-•M

Apresentamos em anexo as CND dèlNSS; F.6fS"; Débitos Trábalhistas;'Receita Federal, Estadual e
I .'rC>.\w\ W?S-Ã

Municipal, no prazode validade. rA;"r •
1'^ - •

' Atenciosamente,
• Vv . ••••'

nxo:

íca

total de
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PREFEITURA O E

SÃO jpÃO:
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃOJOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N9 06.089.668/0001-33

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

FoiiHart^

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o ne DECLARA à
(nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte da Contribuição sociai 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 Especiai~'Unificado'--de;-ArreGadação-de'-Tributps^er::eontrÍbuições devidos pelas
Microempresas e Ejripresas,^âe ••Pequéntf.forte -êSImpies,' Klàcíonal, .de^qUe> trataj * —' -- • • •
Complementar n2l2X:de l4,dé dezembro de 2Ó06.">- : "''7

! .
r -

r-

0 art. 12 da Lei

Para esseefeito, a déçlarante informa.qüe:J r preenche òsseguintes reqüisitós:
a) conserva em boa.ordem,.:peloprazq dexlncp^anòs^-cqntadp da data-dà émISsão, os documentos
que comprovam ^ PJÍ§fini.;de suas receitas ^afse^tjvaçãòfde^suas despesas,'ibe_m; assim a realização de
quaisquer outros atos pü operaçõès quefyeriháma mqdjfirarsua.ÍÍtuaçãopatrÍm |
b) cumpre as óbrigaçpesjaçessórià^^^ está 'sujeita, ehiíçonfbrtpid^ legislação pertinente; II -
osignatário é represèntante:legal:de^stâ'enipresa,,assu^^ o^comfyfom^^^ àSecretaria da
Receita Federal do Brasil eà pes^soà '̂urídicà:pagadqra^^^^ desenquadramento da
presente situação è está cienfe\de.,''que/a-falsidadei''na--'prestação\^es^^^ ihfprmações, sem prejuízo do
disposto no art. 32 da Leips 9.43q^í^J.M6, osujeitaráijuhtámenVekpm.as.de que para ela
concorrem, às penalidades.previstásfnaWêgislaçãõ'criminai:e.tribui^^^ àfalsidade ideológica (art.
29Q rin CnHion Ppnà h o ar* /»rímo 'rAnfra a deZCmbrO dC

Locàj-e:datar.<>....-..\;;v.....:rr:Z....;..?^^^^

Asslnatüra-dp>Responsável '

- ,
• - t ' • . -•/ '• ' 't:'- j

V
I.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ NS 06.089.668/0001-33

ANEXO XIII

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL NS XX/XXX

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para atender as necessidades
das diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA para o exercício de 2021.

Processo ns XXXXXXXXXXXXXXXX'

Razão Social: '•

CNPJ ns_

Endereço:
E-mail:

Cidade:.
Estado:

Telefone:

• í-

Fax:'i "

Pessoa para contato: V— S,'*/

identificada.Recebemos nesta fdata, cópia do instrumento còhvocátofio da licitacão acima identi
r', • \\.V ./iW'// ••

, , i • • f.V t ,ju/.{
Local: *' 'Ho . . //-t ^ a)

Senhor Licitante,

Cidade-MA, de

'de---
• i

\
1.

11 i

-de 2021. Al

ihr '• 5

! I;'

w
Assinatura Jii//

h''

• • Ãv
Visando comunicação futura''èj}tre^estã prefe^ra"e-essa .empresa; jolícito dè Voss Senhoria preencher o

recibo de entrega ido editai e reme^r'̂ :ab, Departamentó-dè'„Ucítã^és:e"Ç^^ da Prefeitura Municipal de São
João dos Patos/MA por meio do e-mail:--cplsiprna@^aiircbm ó'ú."pêssoalmehte. Anão remessa jdo recibo exime o
Pregoeiro e o Departamento de Licltações^e^.Qntràtds,.;dí^tó Munídpal de São João dos Patos/MA da
comunicação de evéntüals retificações ocorridas no Instrumento convocatório, berfi como de quaisquer informações
adicionais. í • • - . 1

de2021.

Ü!
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