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PI^EFELTURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Adminstração

FOLHA'A®feef®
Rupri«a

À Procuradoria do Município
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA

Senhor Procurador/Assessor,.

/

;Estamos encaminhãrnps em anexo os. autos do Processo administrativo n°.

0501001/202ÍVpârã exame e-apròvação," dá Minutado -Editai e Contràtd tendo como objeto
o Registro de'Preço's para a Contratação de-ernpresa esp8cializada'para prestação de ser

viços de locação de Máquinas PesadasXyèículos^de],grande porte e equipamentos de terra

planagem em Regime de^HoraSf sem,Òperá1:iorrsem'CombustíyeÍ'para atender as necessi
dades desta SecrétariaTMuhicjpal jde ObraCde São"'Joãò dos*'Pátbs-MA,'de ;acordo com o

previsto na Lei n° 10.520/2pp2;\llei Complerrientar n® "1^3/2006•alterada pela Lei Comple
mentar n° 147/2014 e o"quecoúber;a Lei'n°"8;666/93 e suys.demàis legislações pertinentes.
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•; Sendo o que'dispomos para o momentò Veitérárnos.nossos mais sinceros votos de estima le consideração;
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Av. Getúlio Vargas. 136, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

PREFEITURA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33

DE.

SÃO JOÃO.

m

DOS PATOS

FOiyH?f'n^

PREGÃO PRESENCIAL N s XXX - CPL

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
REGIDO PELA LEI N 310.520/02, LEI COMPLEMENTAR N ' 123/2006, ALTERADO PELA LEI
COMPLEMENTAR N3147/2014, DECRETO FEDERAL N 3 7.892/13, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N3 8.250/14, LEI N°

8.666/93 EDEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.
ÓRGÃO INTERESSADO:
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS.
PROCESSO:

0501001/2021
REGIME DE EXECUÇÃO:

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
TIPO DE LICITAÇÃO: '
MENOR PREÇO /

FORMA DE ADJUDICAÇÃO:
POR ITEM

'

OBJETO

Registro de Preçósrpara a Contratação'de empresa.^especializada para prestação- de serviços de locação de

Máquinas Pesadas, veículos de grande porte e\equlpáméntòs-de terraplanagem, em Regime de Horas, sem
Operador, sem Combustível para atender
•r as.hecessidadés^dèsta-Secretaria Municipal de Obras de São João dos
Patos-MA.

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DASPROPOSTAS DE PREÇO E DADOC
DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO
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LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAOl-r AVENIDA GETULIO'VARGAS, 135 -

000.

l" '

I

} '•

nATA.
DATA:

w/w/ww
XX/XX/XXXX

HORÁRIO:

XXhXXmin (HORÁRIO LOÇAL}-

CENTRO. CEP 65665-

\ • v;.''

^

! l !'——•i

.— -
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: , i

-A. . •

•'v/..' ')í
DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO3 DEXOMUNICAÇAO PARA OBTENÇÃO DOlEDITAi' O á-A "-,
Dia: Segunda a sexta-feira
f

. . .

-

•- '

"

'//•

I

j

!

Horário:OShOOmInàs 13h00min(horáriolocal)'
In (horáriòJocàl)Y Vax"

. Í
*S.'S
Local: SALA DA COMISSÃO PERMANENTÈ DETICÍTAÇÃO"-AVENIDA GÉTÚLIÓ VÁRGÁsXÍsS -CENTRo! CEP 65665-000.
*

1

.
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V

'
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Pregoeiro responsável:

SÓSTENÈS FERNANDO ALVES DES0U5À

'{Portaria N3 029/2021

• Este Instrumento contém:'

Edital e seus anexos com 47 páginas

Senhor Lidtante,

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA e o licitante,

solicitamos a V.Sa. o preenchimento e remessa do RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL, em anexo, ao Departamento de
Licitações e Contratos, por melo do e-mail: cpisipma@gmall.com. ou pessoalmente no endereço indicado acima.
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ubnca
PREÂMBULO

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

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

A Sessão do Pregão terá início às xxhxxmin do dia xx.de janeiro;de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação

- Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. Cep 65665-000/qLiandp serão recebidos e iniciada a abertura dos envelopes
r

contendo a proposta comercial e documentos de habilitação. - :

!

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato.superveniente que impeça arealização^do certame na data
marcada, o recebimento e o Início da abertura dos envéjópés referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia
útil subsequente, no mesmo horário e locali anteriormente ..estabelecido, desde que não haja comunicação do
í

Pregoeiro em contrário.

—' V

-í'' •'

'

•

-

1

i

íl. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 O presente Pregão tem por objeto' o Registro deJ Préços. para a .Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de locação defMáquinas Pesadas, veículbs^de grandé porte e equipamentos de terraplanagem
em Regime de Horas, sem Operador,Uern-Comb"ustívêl pára atender-as'necessidades desta Secretaria Municipal de
Obras de São João dos Patos-MA, conforme.as.especjflçações;_-e:.cpndiçpes descritas no Anexo I - TERMO DE

REFERÊNCIA deste Edital.

f
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1.2 o fornecimento será prestadp^pondernarida, dè acprdo,.corn.'a_S/riecessídades,.do .Órgão Gerenciador da Ata de

Registro de Preços. ^

..

'

/''' íÍ- ))

\

1.3 Apresente licitação é por Preço'Unjtárip,'.sendb que"o valor total.estirnado é de,R$ 1,850.000,00 (Um milhão
oitocentos e cinqüenta mil reais).
.A- r-. ^

--

1.4 Os órgãos e entidades públicas ppdefão adérif como\pardcip"ante "a p^osterior" às-Atas de Registro de Preços
efetuadas pela Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Pátós/MA.

[2. RUBRICA orçamentaria

. ' '

.

J

2.1 Edispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos
do art. 15 da Lei Federal ns. 8.666/93, devendo ser informada rio ato compra. A emissão da nota de empenho ficará a
cargo do Setor de Contabilidade*da'Prefeitura, devendo"cõnstaf no mesmo numero'do'Processo Licitatório ou número

do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor de Compras solicitará ao Setor de
Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem como, a nota de empenho que deverá
conter a autorização do ordenador de despesas.
13. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação exigida neste Edital e seus anexos.
3.2 Ficam impedidos de participar desta licitação os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso

de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas
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jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sóci( s comunsrtggteigg-endo
entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido dec larados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública, punidos com suspensão do direito de lie tar

e

contratar rnm a

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
3.2.1 Poderão participar empresas em situação de recuperação judicial ou extrajudicial, desde que comprove que o
respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei n911.101, 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 d^demais_pen^idades previstas em lei.

3.3 Asimples apresentação,da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatòs|que impeçam a sua
participação na presente licitação, eximindo assim p pregoeiro,do disposto no art. 97 da Lei ns 8.666/93.
3.4 Os itens constantes do Termo de .Referência que tiverem, seu quantitativo total subdividido em cota principal
(referente a 15% do ob/eto) destinada à disputa entre todos os Interessados (MÉ, EPP, MEI," Empresas de Médio e

Grande Porte, etc.) è cota reservada (referentea 25% ctobib/etp/exclusivamente para disputa entre MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e cota dé.,itens exçlusivps-aipaVticipaçao de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, serão julgados em consonância com'a Lei Complêrnehtàr 123/06.e alterações. .

3.5 Para efeitos de participaçâõbas Micrbernpresas, Ernpresas de Pequeno P6r.tele^Micro Empreendedor individual MEI, nesta licitação,'nos termoVdo árt. 32,'inclso 1,-da Lei Complementar ri2 Í23/2006,''serão considerados:
1
"(hN
'
AiVI' ^
' 1
3.5.1. Microempresa ^ Pessoa Jurídica,^ou a ela equiparada, que..aufira,-erh cada ano calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos esessenta-mil reais); \
.fi?.-:].
;

i

-

sr

'

i

3.5.2. Empresa de Pequeno Porte - Pe.ssoa.Jurídicarou a ela'equiparada,"que aufira, em. cada ano calendário, receita

bruta superior a R$ 360.Ó00;00 (trezentòs è sessenta mli reais) e igualbu infeViór a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e

oitocentos mil reais).

'''"V-V' \V-''

-

.-fA'-'

V..--,

!

3.5.3. MIcroempreendedor Indívldual-;;^^fyiEK.-';péssoa Jurídica; <oú-ajéla.equiparada, que aúfira, em cada ano-

calendário, receita bruta inferior a R$-8l}oob,OÒ (oitenta e um mil reais)'^cbnforme Lei Coniplementar n9 123/2006 §
12,Art.l8-A;

I - - '

~

3.6 Não fará jus ao regirne diferenciado e favorecido nas.jicitàçõesilMjbiic^^^

'

• i

na Lei Complémentar n® 123/2006

a Microempresa ou! Empresa de Pequeno Porte ou Micró'Empreendedor Individual- MEI, que estejam enquadradas

(os) em alguma das'hipóteses previstas nos Incisos. Ia xido § 42, Art. 32, da Lei Çompiementarln'. 123/2006 e suas
alterações.

í

'

•

14. CREDENCIAMENTO DÓS REPRESENTANTES

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

4.2 Ocredenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos;

a) original ou cópia autenticada da procuração passada em instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, com poderes especiais para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente, ou conforme modelo do Anexo II (Carta Credencial) com firma reconhecida;

b) original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações ou consolidado,
devidamente registrados na Junta Comerciai ou no órgão competente;
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^ca
c) original ou cópia autenticada da carteira de identidade.
4.3 No caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou dirigente da empresa, pv/prá cpr aprogpntaHa
original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e suas eventuais alterações ou consolidado,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente, no qual estejam expressos poderes para
exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura, bem como carteira de identidade.
4.4 A documentação necessária para o credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes da proposta de
preços e dos documentos de habilitação, iuntamente com as declarações abaixo;

4.4.1 Declaração de enquadramento ^omo microempresa ou empresa de pequeno porte, para aquelas que

desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na^^üel^ Complementar n? 123/2006', conforme modelo de
declaração constante do^^Anexo lii ouCertidão.de enquadramento expedida pela Junta Comercial. ,

4.4.2 Declaração de^Curnprimento dos Requisitos da Habilitação^ conforme modelo.sugerido no Anexo IV.
4.5 As informações; contidas nas declarações apresentadas :terão presunção relativa de veracidade, podendo ser

contestadas por qualquer interessado, o qual terá'o'ônuTde torriproyár suas alegações.

|

4.6 O pregoeiro poderá, a qualquêr:mornentp,~fèquerer.a.,document^ão que.entender. necessária à comprovação das
informações declaracias, tais corno: ^

í. '

'v'.,-

v'-

V-—.--'j

•

-'--r-.il

V'/ ''''''l

|

•

5

4.6.1 Balanço Patrirnoniãl e Demonstração dó Resultado do;Exèrcício -DREcorhprovando ter receita bruta dentro dos

limites estabelecidos nos incisos Ie II',do Artigo.'32 dà LC:i23/Ó6;'''-

•

4.6.2 Cópia da Declaração de lnforni'açãólEcònômico-'Fiscais/da.,Pessba 'Jurídica - pIPJ e respectivo recibo de
entrega, em conformidade com o Balanço e a_DRE. _ '
'*
i*

L

'riíí r;

: ,'f

•.•••

4.7 Não serão admitidos mais dele um^presentante
credenciando por:empresa,/riém
porempresajiriém um
um único
um representante cfedenciaclo
úi representante para mais
de uma empresa.

:

•'z—v' '

-.i ' '

Si;aHv 'V'
V"
•oj
-Vv
.
....
-.
4.8 Anão apresentação ou Íncorreção
nos;dpcUmentos
de
crédençiárhentò
destè.éditàl,
bem "corno a apresentação de
documentos ilegíveis, não excluirá a érnp'res'a licitinte do certame,;masjmpedirá ©.representante de se manifestar e

responder pela mesma, ede praticar qu^l^uer^óutro.atq irierente aeste certame.

4.9 Aempresa licitahte poderá, aqualquír tempó,"síibstituifro;fepVé^^^
todos os documentos necessários para credenciamento! v

j

,

•

legal por òutro, desde que apresente

-

!

'

-

•'

4.10 após o encerramento do credenciamento e recebimento dos envelopes nãò serão mais admitidos novos
participantes a este fcertame.
'

"

'

.

'

•

y

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

5. PEDIDOS DE ESCLARECÍMÉNTO EIMPUGNACÕES^ÃO EDITAL^./ .

.

5.1 Quaisquer pedidos de esciarecimento 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
impugnaçao aeste instrumento convocatório, nos termos do art. 12 do Decreto Federal ns 3.555/2000.
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5.3 A ímpugnação deverá ser dirigida o pregoeiro e prctocoiizada no Setor de Protocolo, nos diasp^tíióiFário de
expediente, conforme informado no preâmbulo deste editai, sob pena de não conhecimento dê impugnaçãt
5.4 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente ec irai, impiicará na pipna
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
5.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.
1

[eTÍE^sl^O PÚBLICA DO PREGÃO

6.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o
pregoeiro declarará aberta a'Sessão7dando início"ao" recebimento dos envelopes'contendo'a Proposta de Preços e os
documentos de habilitação, correspondentes a este Pregão.
t7. ENTREGA DOS ENVELOPES .

7.1 Os iicitantes deverão apresentar proposta de preços ê^toda a.documentação de habilitação,'no dia, hora e locai

citados no preâmbulo.deste Editai, em 2 (dois) enve!opés,^lacràdòs e/ubricados no fecho, em cuja parte externa, além
da razão social, esteja escrito:

\r

J

'

•

RAZÃO SOCIALDA EMPRESA - CNPJ

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL SRP NS XX/XXX

PREGÃO PRESENCIAL SRP N9 XX/XXX

DATA E HORA

DATA E HORA

ENVELOPE N2 01 - PROPOSTA DE PREÇO

ENVELOPE NS 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

18. DA PROPÓ^A DE RRÉCOS •

^

~

8.1 A proposta devera ser digitadá^^óu irnpressa .por qualquer rneio.usuaj/em^pàpel timbrado do proponente, sem

cotações alternativas,, emendás,"- rasüràsX entrelinhas ou omissões,_^énça'dernVda ou grampeada e numerada
seqüencialmente (número de folhas -^e-húrWrp tòtal),._devidámenJe.,datada^''d^^^
estar rubricadas e a última

folha assinada por representante legaCdá^èmprèsa, e consig"nâr:7 >f "

•,

8.1.1 Numero do Pregão, norhe.ou Razão SdciáhdõJ^proponenteJhúmèro do CNPJ, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail), para contato, bem como''da_dps bancárlòs (nome e número do banco, agência e conta
corrente para fins de pagamento), conforme modelo constante do Anexo V- Mòdelo de Proposta de Preços;

8.1.2 Preço unÍtárIo:de cada item, valor total de cada item e valor global da proposta, que será o somatório dos itens

do GRUPO, expresso em reais, com duas casas decimais e "por extenso, incluindo todos os impostos taxas, fretes e
demais despesas decorrentes da entrega dos produto/serviço, em atendimento ao estabelecido no Termo de
Referência - Anexo I.

- .

.

"

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

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

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

8.4 Oprazo de entrega dos produto/serviço será de acordo com o indicado no Termo de Referência eserá contado
a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço.
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8.5 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, i contar
sua
apresentação, podendo a Administração solicitar a prorrogação do prazo de validade da propc sta, sendo facultada ao
iicitante a aceitação;
8.6 Caso o prazo definido neste edital não esteja expressamente indicado na proposta, este será considerado como
aceito para efeito de julgamento deste Pregão.

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

8.8 Considerar-se-á que os preços apresentados e os iances formuiados peia iicitante são compietos e suficientes para

assegurar a justa remuneraçâo„peia.entr:ega.dos.produto/serviço objeto.desta.licitação,jnciuindp todos os tributos e
demais despesas, seja puai for o seu títuio ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
despesas de transporté, locomoção, estadia, aiimentação e quaisquer outras, segundo a iègisiação em vigor,
devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto iicitado.
i

•

'

-

.

' •

•
"

'

8.9 A demonstração da iegitimidade do signatário da proposta se dará mediante apresentação da seguinte
documentação:
!
!

"

'

8.9.1 No caso de Procurador:

^

•

i

j . - I

a. Instrumento de rriandato púbíiço;,òu;%;' '

'- -ii

"

'<

b. instrumento Üe - mandato-^'par;t|cuiar, assinado.., peio represeritahté,J-legál da empresa, com firma

reconhecida em Cartório, juntamènte^'cbm;jíocümento!,dei,cònstituiçãó/daj;empresa e alterações, conforme o
caso, em atendimento ao art. 28 da l^êi 8.666/93, o.nde'ise''!verifique^qué 'o sócio subscritor possui legitimidade
para outorgar a procuração referida/,/

"""!

1

8.10.2 No caso de sócio-gerente:

a. Documento de'Constituição^^ dal. èmpresa.. e aiterações , no^ qual estejam expressos pç
poderes
direitos e assumir obrigações decbrrehtés^de^.taünvestidura.
l'

-nW-s \s'.

para exercer

í'>• r".'

•

'."v"

'

Fica dispensado a [apresentação da^docúméntação exigida no 'item;8.9 se-cáso já tiver sido apresentada no
credenciamento,

i

I

[g.TiÃBiLÍTÃçÃo^

f

"

-

Z~,-

r •- •

••

í

,

'

~

9.1 Osdocumentos apresentados nesta iicitação deverão:",/'/

,
~

'

a) estarem nome dó Iicitante, com um único número deCNPJ,ressaivado o caso de filial;
b) estarno prazo de;yaiidade estabelecido peio órgão expedidor;

,
.

c) ser apresentados em original, em publicação da imprensa oficiai ou em cópia autenticada por cartório, ou por
membro da Equipe Üe Apoio enéstè caso,^somente será efetuado mediante aapresentação do originai.
9.2 Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, ou certidões em que não
possuem validade serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que antecederem a
data da abertura das propostas.

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

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

2

uOTica

9.4 A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documen açao:
9.4.1 prova de registro comercial, no caso de empresa individual;
9.4.2 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações ou contrato consolidado,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a
execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;

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

9.4.4 Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento nolpaís.
/
.
,
I
9.4.5 Cédula de identidade e CPF do Administrador ou proprietário em caso de empresa individual.
\

'

^

i

. . . " ,1

T

i

9.5 A REGULARIDADE FISCAL-ETRABALHISTA será comprovada.mediante a apresentação dos seguintes documentos:

9.5.1 Prova de regularidade com a Fazenda-Fedê^"aÍ"e'^com/á-Ségürldade Social - INSS mediante Certidão Conjunta
Negativa de Débitos'Relativos-a-Tributos Federais'é à Dívida ~Âtiva"Ad"a,.União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, abrangendó inclusivéásrcontrlbüiçõés sociais grevistas nasálíneas'''â'-a*".''çl'%db.parágrafo único do art. 11 da

Lein98.212,de24dejulhode;Í991;Ví\\'<''' /,

. '

1
"\
i'ui'
•
.5.2 Prova de Inscrição no CadastroiNacional de Péssoa Jurídica (CNPJ);
1

.

.

•

•'/1 i
•« V • .

9.5.3 Prova de inscrição no Cadastro clefContri^intes Estadual, ,reÍativo^;ao^'ddmicílio ou sede da' llcitante, pertinente
aoseu ramo deatividade e compatível com o objeto contratual;

'

' v I;
'

I

rí í' I

9.5.4 Prova de regularidade com a Fazenda.Estadual, do dõmícílio oü sede dàdicitante,•mediante Certidão Negativa de
Débitos Fiscais;

'

>'i r ' V;- íi. -o

.V.

.

h\ '•

.-'f ;V7'- J

Í
.

I

9.5.4 Prova de regularidade com a Fàzenda;EstãdüaÍ, do domicílio:ou sede:;'da-'licit'ante, mediante Certidão Negativa de
Inscrição na Dívida Ativa;

v"'

9.5.5 Prova de regularidade com aFazendáríl^iclpalj relativa ao'sobre Serviços dè Qualquer Natureza,
através da Certidão Negativa de Débitos Fiscais é'Cértidão'Negativa:de-lnrcnção de Débitos na Dívida Ativa;

9.5.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante Certificado de

Regularidade do FGts - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
!

,

„ ,

•

,

•

•

'

i

9.5.7 Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDTjj emitida por órgão cornpetente da Justiça do Trabalho. (Conforme Árt. 3° da Lei n" 12.440/2011).
9.6 AQUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:
9.6.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, 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 positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o Pregoeiro exigirá que a licitante
apresente acomprovação de que orespectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58
da Lei n2 ll.ioi, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.
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9.6.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível e apfesênt^tofl^õrmi
da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que sejam nomea ios os vaiores do ativo

circuiante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (lllci iguai nu supprínr a i
(um), aplicando-se as seguintes fórmuias:
ILG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

ISG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE

IIC =

/

PASSIVO.CIRCULANTE

i

As fórmuias dos índices contábeis deverãp,estar devidamente aplicadas em memorial dê cáicuioijuntado ao balanço,

com no máximo duas casas decimais após a vírgula. Caso o memorial não seja apresentado, o pregoeiro e a Equipe de
Apoio efetuarão os cálculos.

'
^,0

Obs: O Balanço Patrimonial deverá vir acompanhando 'dos^Jermos de Abertura e Enceramento devidamente

registrado.

j

k:

9.7 As empresas que! apreséntáremjridices.-^uais ou--itiferiorès ai.Ql Ju"m)'deverão comprovar sua qualificação
—'mínimo.'de
j . 10%
../sn/ (dez
/j por cento),
—...x calculado','sobre
...i-.- o- ,v3ior
veocldo pelo
econômico-financeira mediante'-capitaI
rv

9.8 Serão considerados aceitos como .na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
apresentados:
!
. J
'
•'
i
ií
...7.'
il:'
.
'

a) publicados em Diário Oficiai; ou ;'í

_

b) publicados em jornal degrande circulapãp; ou

_

' '//

,

contábeis assim

í
-

í

c) registrados na Junta Comerciai da,séde'jOÜ dornicílio do íicitante; òú

d) por cópia do Livro-Diário autenticado; pela Jünta Comercial dá^sede ou'_domicílio do licitante, na forma da IN n°
107 do Departamento NacionaÍ\dq\RegÍs"tVoVdo, Comércio -;pNRC^de Í^^^^^
de 2008, acompanhada
obrigatoriamente dos Termos de Aberturaie de^^Encerramento; ou 7"
/}Í'-í
e) Através de Escrituração Contábil Digitair(EGb)",-mos tVrmVs.dá'instrução"Nofmativa'RFEi Ns 1774, de 22 de dezembro
de2017.

!

9.9 As empresas corri; menos de um exercício finánceirp devern.cumprir a:éxigência deste item mediante apresentação

de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme ocaso."
J . TÉCNICA
1
•
^
9.10 AQUALIFICAÇÃO
será comprovada
através "7'
da apresentação
de:
:

"

j

^

-

,

;1
j

9.10.1 No mínimo |01 (um) atestado/declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado,, que o licitante forneceu oü está fornecendo dq modo satisfatório, prbduto/serviço da mesma

natureza e/ou similares aosda presente Licitação."

— --

—

•'

9.11 Deverá ser apresentado ainda pelo licitante:

9.11.1 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXill do art. 7® 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 ADeclaração da Inexistência de Fato impeditivo da sua habilitação, conforme modelo do Anexo VII deste
Edital;
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9.11.3 A empresa deverá comprovar deter no mínimo a propriedade um veículo/máquina de

:ada item

e da

empresa.

9.12 Disposições gerais sobre habilitação;

9.12.1 Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos documentos
requeridos no presente edital e seus anexos.
9.12.2 Para fins de habilitação, a verificação pelo Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA nos sítios oficiaisde órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
9.12.3 Caso haja divergência entre os n^s do CNPJ mencionados na proposta e nos documentos exigidos, tal
situação somente será,aceita se os tributos forem recolhidos de forma centralizada, sendo que essa informação deverá
constar do próprio .documento .ou ser comprovada através de declaração do órgão expedidor, a qual deverá
acompanhar os documentos de habilitação;,
.
•
'

9.12.4 Se a licitanteífor a matriz, todos os documentos ^yerão estar em nome desta] è se a licitante for a filial, todos

os documentos deverão estar ern nome da filiat-excétoCós ."documentos que, pela sua-natureza, sejam emitidos
somente em nome da matriz.
,
|^
;
9.12.5 Para as microempresas e:empresas;dê-pequeno .porte,"'a comprovação-da regularidade fiscal observará a

disciplina estabelecida nós artigós''42-e 43"'çla Lei Complementar 123/'dé-14 de:dèzembro de 2006, alterado pela Lei

Complementarn2147/2014.Vv)'

.' "'T

-

'

• ^

10.JULGAMENTO

1
: ^
10.1 Classificação dás Propostas

>

/-* --i

j

' j

V.. .'i-U'/</?•.
í

•
; f

'ã

i O
10.1.1 Proceder-se-á à abertura dos envelopes
"Proposta de Preços" e aosseguintes procedimentos:

l

•-

•''/

~

-

'•

a) rubrica e analise preliminar das.pro^pòstâs^em conformidade com o'.òbjeto;'e exigências [deste edital e seus
anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem ern^desacofdoV'
}

• V'- vV'

=

r-' í

b) classificação para afase de lances da^propòs_ta dè-MÈNOR P^ÇO-UNITÁRÍp, e daquelas apresentadas com valores
sucessivos esuperiores em até 10% (de'z"po'r;çent9);erri ralação ao^rtiènorlprèço;,

|

c) classificação de jate três propostas, ;qüàis^uer.:que sejam--os .vajòfes ofertados/ quando) não houverem, no
mínimo, três propostas válidas nas condições,definidas nà=alí'nèa.bT
i
I

'

. .

• \ /

- ^

•

í

-

i

•

!

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

.
r

.

•
'

/
'

10.1.2 Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários'é, havendo discordância
entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor deste último.10.1.3. Serãodesclassificadas as propostas que:

10.1.3.1 contiverem cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação;
10.1.3.2 não atendam às exigências desteedital;

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

10.1.3.4 contenham preços manifestadamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente

forem msufic.entes para acobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida enão comprovarei sua
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exequibilidade, cabendo o ônus da comprovação da exequibilidade dos preços ao autor da qroposta,

a

ser

estabelecido pelo pregoeiro.

10.2 Caso o envelope com a indicação externa "Proposta de Preços" não possua o cbnteuoo exigivei neste
procedimento iicitatório, estará o licitante automaticamente excluído, independentemente do conteúdo do outro
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

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

(^"
>

'*

•

'

'

z

!

10.4.2 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úitirnd por eleofertado e registrado. í

r - ".• ,

.

' ;

•-

.

^ '

'i

10.4.3 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdadé;;:'dè condições, ficarem empatadas, será r^ealizado sorteio para
definir a ordem de apresentação dos lances, rès'sálváclos.-os cásòs. de "empate ficto" previsto no art. 44 da Lei

Complementam^ 123/06;

1

10.4.4 Não havendo mais'intèrèssex^ès''íicitantes emjapresentar^-íànce^verbalje não havendo empate, será
encerrada a etapa competitiva é òrclènadàs'as ofertas pelo critério do MENOR VÁLOR UNITÁRIO, i
I

*

•

ír

5

'

**

10.4.5As ofertas serão ordenadas pelo cfitério'do M"enó"r Preçb'"Únitário.'' '

I

.| ^ • •-

^

t

'

'

•

„

j

10.4.6 Olicitante que ofertar oMEN0Rí\WL(5r será cTassifícado em prime[ro Íugár. , • I
'
i' \
10.4.7 Se estiverem;[' participando
do certame
micfoempresas, empresas';de pequeno porte e sociedades cooperativas

será observada adisciplina estabejecida^hps artigos 44 e45 da Lei Complementár:123/06.
10.4.8 Opregoeiro; poderá, ainda^azer.cqntràprpposta: ao licitante quertenha^^^^^
observado ocritério de juigamento e ó^vaiór-éstimadd.parâ.a contratação.' i' -//

;
o lánce mais vantajoso,
'

I se abstiver
. de apreVentar
íf
íquando
A
'ficará excluída dessa
10.4.9 Alicitante que
lance-vérbal,
cõnvo^cada peloí
pregoeiro,
etapa e terá mantido osèu último valor apresehtã1ío'pa>a efeito cle:òrdènaçâo das propostas.
I
• .
•\ /'
.
•"
•'
10.4.10 Não poderáI haver
desistência dos; lances ofertados,
sujeitando-se
o proponente-desisfênte
às penalidades

constantes deste editaTe na legislação pertinente.
11. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

11.1 Encerrada a etapa competitiva,' òrdenadas as propostas e efetuada'a négociação, o pregoeiro procederá
julgamento pelo critério do menor preço unitário.

ao

11.2Opregoeiro realizará a aceitação da proposta;

11.3 Opreço ofertado final de cada item deve ser igual ou menor ao valor estimado pela Administração
respectivo Item.

para o

11.4 Em seguida, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao
atendimento dos requisitos eespecificações constantes no edital eseus anexos, decidindo motivadamente arespeito e
verificara a habilitação do licitante conforme as disposições do editai.

Página 10 de 47

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

PREFEITURA OE,

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

SÂOJOÃO

CNPJ N9 06.089.668/0001-33

DOS PATOS

FOUHA-^n?

11.5 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato coi vocatório, cNpii^goeiro

examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma pnkposta válida, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor.

11.6 O llcitante 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,urna oferta e desde que atenda a todos ps terrhos do edital e que seu preço seja compatível
com o valor estimado dá contratação, esta poderá ser aceita.

11.9 Em caso de divergência entre informações contidas'erh> documentos anexos à proposta^ e o descrito nesta,
prevalecerá o conteúdo.da proposta.

.

.

'

'

11.10 Não se considerará qualqueroferta de vantagem nãò previ.sta_hp objeto
obji deste edital e seus anexos.
i

•

_

12. JULGAMENTO DA habilitação;-í
V *»
' *
V'

í':"

^

A

,1
'-'i»

"-"V
«

;

«í

v;.
^

.

.' ;

i *

12.1 Ultrapassada a fase de analise dasvpropqstas e abertos os ehveIopes "dòcumentos de habilitação" não caberá

desclassificar os licitarites por motlvo;reracibnadò,-com a|próposta, salvo'errí "'razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.

^

!

!

12.2 O llcitante qüe deixar de apresentar •9uaisquer:_dos .documentos exigidos no envelope "documentos de

habilitação", ou os apresentar em deisàcordo com o estabeíecido neste edital óü com Irregularidades, será inabilitado,
sem prejuízo da aplicação da sanção prevista'rib^art' T^^dá Lei 10.520702,"hãô se admitindo complementação posterior
àsessão.
!•
: ]/] 'i;/. -V
!
' '•

f i •! •',•'•••

s

•

'

12.3 Para as microempresase emprèsas dè pequeno porte, a comprovação^da regularidade fiscal observará a disciplina

estabelecida no artigo 43 da Lei Cohipjenièntáry2^.0014/12/06.;,''

'

,

.1

.4 Da sessão lavràr-sè-á ata çircunstán7iaya,:na-qua! serãò'registra'das'as ocorrências relevantes e que, ao final, será
iinada pelo pregoeiro e pelos llcItantWprésentes.M-, •''j '/-"-'
i

12

assinada

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

. ,

•

-

12.6 Após encerrada a licitação, os envèlopes contendo a documentação ficarão em posse'do Pregoeiro de modo a
garantir a execução contratual.
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 ollcitante 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,
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RiM

rejeitando-a, na própria sessão pública.

13.3 Serão rejeitadas as manifestações de recursos, cujas razões não possuam fundamentaçãc de fato ou de direito e
que sejam meramente protelatórias.
13.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.5 Se não reconsiderar sua decisão o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à autoridade
competente, que proferirá decisão definitiva.
13.6 Os autos permanecerão com vista franqueada na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA a todos os interessados.

13.7 Identificado o ücitante declarado vencedor do certame, o pregoeiro indagará aos licitahtes remanescentes,
respeitando a ordem de classificação, sobre o interesse de integrar, com os mesmos valores apresentados pelo ücitante

vencedor, o Cadastro^de Reserva da Ata de Registro de Preços.
í

''

' '

14. HOMOLOGAÇÃO

\

r';
i-\.

!
....

14.1 Não havendo manifestação de recurso; o pregoeiro declarará^ a, proponente vencedora (Beneficiária da Ata de

Registro de Preçosjje submeterá-o processó/á-.apreciá'ção da áutoridadèi^superior, que poderá homologar, revogar ou
anularoprocedimentó ücitatdriorf^ ^V''.^ /;!.''
i
í
í

' V-' '

.-.

1 .

T- •

i

14.2 Ocorrendo a imanifestaçãoí.de. interposição_de;_recurso, cabera-^à autoridade competente a adjudicação e
;.'i V
i
homologaçãoda licitação.
/rV\"r'

I

MV

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/'./

/-'• I ' — • •

'

'

i

15.1 Homologado o resultado desta Micitaçâo, a Prefeitura Mumcipal deiSão João dos Patos/MA convocará os

fornecedores classificados, para^asslnatürcr^da Àta de'Registrõ"dé Pr^çòs, nó prazo de.até S (cinco) dias úteis, podendo
esse prazo ser prorrogado uma vez, porjgüál período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito peja,administração.;

• i

•"
. Preços,dentro^dp
' " ' í l iprãzo/assinalado
.-:
' anterior, poderá
15.2 Arecusa injustificada
em assinari;-V''.
a Atá.de.-Régistro de
no item

ensejar aaplicação das.penalidades e^al3elécidás"'hèste edital.,-' '

.,

i

15.3 Éfacultado a Prefeitura Municlpàl!dé^São João;dos'Çatos/MA,~qúándp^^convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabélècidos-neste.;edibl,;convocaV-'os iicitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo emigual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

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

15.5 O registro a que se refere o item 15.4 tem por objetivo a formação de cadastro ^de reserva no caso de
impossibiüdade de ate^ndimento pelo pr[melro colocado da ata.

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

15.7 Aordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá 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 do edital.

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 anota de empenho no prazo e nas condições estabelecidas, ou ainda
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quando rescindir o contrato por inadimplência, convocar os íicitantes remanescentes, na ( rdem deR|^3^açao,
para, após comprovados os requisitos habiiitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços, para
fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas neste Hil-al P ripmaig nnrmac
pertinentes.

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

16.1 O órgão participante^será-responsávei" pela-manifestação-de interesse em-participar do registro de preços,
providenciando o encaminhamento áo órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local da entrega dos

produto/serviço, quando couber, crondgrama de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou

projeto básico, nos ^termos da Lei n® 8;666/93 e da Lei n9 1Ó.520/2002, adequado ao registro de preços do qual
pretende fazer parte, dévendo ainda:

;

a) garantir que os atos relativos à sua inclusão no registrq.de,preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade

competente;

|

•i

b) manifestar, junto ,ao órgão-gerenciador,^"mediante !á""utilizaçãd ,da IntençãO; de Registro de Preços, sua
i

cumprimento ae suas oisposiçoes;

,

'•; }

'V'"."!

alterações, para o correto
'

d) aplicar, garantida-a ampla defesa.e ò.contraditório, as penalidades,decprrentes do descumprimento do pactuado na

ata de registro de preços ou do,descumprimento das obngáções cpntratüáis,'emirelação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

^

-

'

17. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO -

•
V
i'*"'
17.1 Avalidade da Ata
de Registro:de
Preços será;de.l2
(doze) meses çontmuòs,' intuídas
ii
as eventuais prorrogações.
18. CONTRATAÇÃO

18.1 Quando da existência de demandà"pyrã:ó;:õbjetò'registrádõ,:á>rè^^
Municipal de São João dos Patos/MA
convocará o detentor do menor preço regist>adò'pa7a ojtem demandado para retirada da Nota de Empenho e/ou
assinatura do contrato [Anexo IX), no prazo de 05 (cincoj-idiás úteis, o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

18.2 Arecusa Injustjficada do fornecedor beneficiário do registro de preços em retirar a nota de empenho dentro do
prazo estabelecido lhe sujeitará, alérh das demais penalidades previstas em lei, as do presente edital.
18.3 A nota de empenho deverá ser retirada e/ou o contrato assinado por representante do fornecedor
beneficiário do registro de preços, devidamente habilitado.

18.4 Aretirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato está condicionada àmanutenção da regularidade da
habilitação.

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

18.6 Avigência dos contratos decorrentes desta licitação obedecerão aos termos do Art. 57 da Lei n" 8.666/93.
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18.8 Os contratos decorrentes desta licitação poderão ser alterados, observado o dispostc nõartT^OiaLeí ns
8.666/93.
19. GERENCIAMENTO DA ATA DE 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, juntandq_aps ajjtos os.quantitatjws_neçessários.ejdejinaisJnformações necessárias à emissão da

nota de empenho ou contrato se for ocasb;

.

j

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

/

•

"

- •

d) observar, durante a vigência da ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitaçâo e qualificação

exigidas na licitação) bem conio a cortipatibilidade com as.obrigações assumidas, incliisive, solicitar novas certidões ou

documentos vencidos;

--'ril" ' -í

" |

e) conduzir eventuais procedimentos adrnihistrativós' de'"renegociação de preços registrados, para fins de

adequação às novas condições âe.rTièrcado;'^.^1- '

-•

'—. V

f) subsidiar a administração" nos processos de-^aplicação ;de penalidade,'inclusive quanto ao !descumprimento de
obrigações pelo fornecedor;
:/!'
'v

i ;

;•

!

g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento 'dás;,..çpndiçõès .-ajustadas no edital da licitação
nrPíPntP
Ata.
presente Ata.

I

'
•• ,(
1

e

na

- -— ' •
1.

•(

20. ALTERAÇÕES NA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

'

/

20.1 Évedado efetuar acréscimos-nòs quantitàtlvos fixados pela ata)de registro depreços.

i
i

20.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de èventuaj/eduçãò dos preços praticados no mercado

ou de fato que eleve ocusto dos serviçbs"bu.bèns registrados, cabendòjaaórgãp gerenciador prornover as negociações
junto aos fornecedores, observadas aVdispòsições contidas.na'alínea'-"d" dó inciso II do caputido art. 65 da Lei ns
8.666/93.

;

i

20.3 Quando o preço feglstradO tornar-se superior ab.'pre'ça:pradcado no merçadcpor motivo superveniente, a

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA convocará os fornecedores para negociarem a redução os preços aos
valores praticados pelo mercado.
*

•

'

'

.

<

..

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

-

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

20.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, a Prefeitura Municipal deSão 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; econvocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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20.7 Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos,/ VIA devei^nb^d^der à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contra'tiação mais vantajosa.
20.8 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,
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 de émpenhó óu instrumento equivalente, po prazo éstabelecido, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduziró seu preço registrado,-quando esse se tornar süperiorao praticado no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do coput do art. 87 da Lei 8.666/93 pu ho art, 79 da Léi ns 10.520/02.
..V

'

/

21.2 O cancelamento dó registro, nas hipóteses previstas'nas alíneas anteriores, será .formalizado por despacho do
órgãogerenciador, assegurado o contraditório ea-ampla-defesá.';

^

!

21.3 O cancelamento do registro-de preços/poderá ocorrer-pof-fató superveniente,, decorrente de caso fortuito ou

força maior, que prejudique ocümprimentp da_;ãta, devidarnente còmpròvados'ê'j)Jsdfícados:
a) por razões deinteresse público óu a bédido dolíornecedor.í'

v'/

;

I
!r%"'í
'j
í
.Vru-a
'•
'
22. CONDIÇÕES PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DO O B J E T O ; , '

i
í„
f; !
i
22.1 Os pedidos dos produtos/serviços â-serem-entregues a Prefeitura^ Municipal de São João ios Patos/MA, serão
realizados ao longo jda vigência da Ata de.Registro.de.Preços; Asisolicitaçõés iserão formalizadas e encaminhadas à
Contratada, nos prazos indicados no jérnioi de Referência - Anexo ],; por meio de fax, e-mail, ou outro meio, onde
estarão detalhados os^produtos/sen/iços'a serem entregues.
/.'/•
22.2 As quantidades previstas no.Terrnp.de-Rêferência - Anexo i, são estimadas para o período de validade da Ata de

Registro de Preços, reservando-seXa^Prefeitura.Municipai.cle São'JoãbVdos Patbs/MA •o direito de adquirir o
quantitativo que julgar necessário, podendo/ser; parcial, integrai ou.mesmo'.abster-se de adquirir o objeto.

22.3 o recebimento:dó objeto será nos moldes dp Art. 73a-76 dá Lei,8:666/93.^ -

1

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

'

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

...

.

. .

23. FISCALIZAÇÃO

23.1 Sem prejuízo da plena 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 eFiscal dó

Contrato.

24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

24.1 Os pagamentos serão efetuados por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para

crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis, após a
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entrega do produto/serviço e após entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal de São Joãc

dos Pato

Nota

Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização;

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

24.3 A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas e solicitação de pagamento (Anexo X),
deverá ser entregue no setor de protocolo, o qual encaminhará à Secretaria Municipal de Finanças para juntada ao
processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.
24.4 O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art.
40, §39, Lei n9 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 prazó de pagamento especificado no item^ 24.1, até que a Contratada regularize a pendência, não
acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

í

"

'•-••"Vr-, •'

i

'

^

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

24.7 Em caso de atraso no pagárnentoCefet'üãclo pelo' CONTRATANTE;da.falurá^-apresentada pela BENEFICIÁRIA DA
ATA /r-^...-rnA-rAr.A --... f

£ t...: 1

-ar-rr

..r

^

J

.

'-

RB

equivalente

'•\/

24.8 Caso o pagarhento devido sejá^'an.tecjpado_.pelo.ÇpNTRATANTEl;pVespectivo montante sofrerá desconto
proporcional, nas mesmas condições e'stabelecida's no item\24.7.-"
'

25. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFÉITURÀImUNICIPÀLDÈ SÃO JOÃO PÀTÒS/MAí-)

'

\

•v'..;.;,' •

I

25.1 Além das obrigações previstas no Termo de Referência, Anexo l deste'edibl," a'Prefeitura Municipal de São João
dos Patos/MA, c o m p r o m e t e - s e .

>

25.2 Prestar as informações e os esclafecimentosvque venhámXrserjolicitados pela beneficiária da Ata de Registro de
Preços;
| '
'Z"
X'''" i
25.3 Comunicar à beneficiária da Ata de Registro de; Preços q'ualquer irregularidade verificada na execução dos

produtos/serviços ejinterròmpér imediatamente aexecuy"o,'se for ocaso;

"

'

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

*

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

25.6 Fornecer atestados de capacidade técnica, quando soiicitado 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 oenvio da nota de
empenho, aser repassada via fax, e-mail ou outro meio, ou retirada pessoalmente peio fornecedor;

25.8 Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabeiecidas na Ata de Registro de Preços e no
Contrato.
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26. DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

Riíbriíía

26.1 Além das obrigações previstas no Termo de Referência, Anexo I deste edital, o fornecedoribeneficiário do registro
fica obrigado a:

26.2 Assinar a Ata de Registro de Preços e o Contrato, quando houver, e retirar a respectiva nota de empenho, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
26.3 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos

trabalhistas, prevldenciários e obrigações sociais em vigor, impostos, tributos e contribuições, obrigando-se a saidá- los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura

Municipai de São João dos Pa^/MA; ^
*

j

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

-

"

,

u

i

26.5 Providenciar todos os recursos e insumos necessários;ào perfeitq cumprimento do objeto, devendo estar incluídas
no preço proposto ítodas as despesas com materiais/serviços,"aiirnentação, equipamento, insümos, mão de obra,
fretes, embalagens,-seguros,;, impostos,
impostos

^—.5- despesas necessárias
.....t-i.... à
x
taxas, taVi^VehcargosrSociàis.e^ trabalhistas e... demais

perfeita execução do contrato;,

I

[

Vi'"-

'

26.6 Disponibilizar .com-antecedênciasmíriima .-de 30 rninutos, de toda irifraestfutura necessária à entrega dos
nrnHtttnc/çpn/irnc
om conformidade
rnnfnrmi>taHe-com a'so|icitáção da-pfefeitura Municipal de iSão'João dos Patos/MA, e conforme
produtos/serviços em
estabeiecido no Termo de Referência',j',Ã'néxol;)

'

t — - '
"•

•"

'i

•

26.7 Entregar os produtos/serviços! nas-cot^ições^no;endereço, pra'io .è ;quantidades solicitadas, a contar da
solicitação feita pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MÀ;

j'

:

í

26.8 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamehte ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo quando da entrega^dos pródutos/serviçós, não.'excjuindo ou. reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pèld.ÇONTRATANTE;
•',«'/
\
'
26.9 Comunicar à fiscalização,do Coritrata^nte, poréscrito, 'quando^verificarquãisquèr condições inadequadas à entrega

dos produtos/serviços ou iminência de^^^fatos que possam.~prèjúdicar â perfeita execução do contrato e prestar os
esclarecimentos julgados necessários.',,
^
'
26.10 Deverá estar apta a fazer subcontrataçõerparayatender as_^-necéssidades específicas dos eventos, quando assim
solicitado e autorizado pela Prefeitura Municipal de São'Jpâo dos.PatÕs7MA;

!

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

26.12 Designar e informar ao Contratante um profissional (Prepostp - nome e telefone).-para acompanhar e se
responsabilizar pela^ejitrega dos produto^seryiços, qqual repprtár-se-á diretamente àFiscalização contratual;
26.13 Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela FISCALIZAÇÃO os produtos/serviços que, a juízo 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
produtos/serviços em desconformidade com o exigido e/ou se solicitado pela Prefeitura Municipai de São João dos
Patos/MA.

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

26.16 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para aexecução do objeto para verificar as condições
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em que está sendo prestado;

^ta

26.17 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, Inclusive de acesso às dependências, do
CONTRATANTE;

26.18 Fornecer sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas.
26.19 Atender as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização que será exercida pela Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA.
26.20

Aceitar,

nas

mesmas

condições

contratuais,

os

acréscimos ou

supressões

que se

fizerem

nos

produto/serviço, até 25% (vintee cinco por cento) do v_aLoT.iniçLaJ_atu_alizadp do.contm^^
27. DO INADIMPLEMENTOE SANÇÕES
V

27.1. O licitante qué, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nãó retirar a nota de empenho, não

celebrar o contrato pu a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentandocumentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objétp, não mantiver a proposta, falhar ouifraudar na execução

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer"dècíaYáção.fãlsa^pu cometer fraude fiscal, mediante procedimento
administrativo que lhe assegurará o contraditònòVa-anipIá defesa, ficará,impedido de licitar e contratar com a União,

Estados, Distrito Federal ou MuTiJcípios e será'dekredenciado no^SIWF.e^u Sisterná de Cadastro de Fornecedores do

Município, pelo prazo de até'^5í(cincoj ànòs^ sem prejuízo'das multas-prévisfãs néste;Èditaí e das demais cominações
legais.

j

••

V

'''

V'

' '

'• '
'

^ 'f

'• i ' " r

:

27.2. Em caso de inexecução parcial,ou total.dás condiçõesfxadas neste-,edital, erros ou atraso e quaisquer outras

irregularidades não justificadas,-poderão seraplicadas isolada òü cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla
defesa, as seguintes penalidades:

1

l'

27.2.1. Muita de:

)'}}
'
I. 1% (um por cento) por hora solDre\d. valorada Nota de Empenho em;casp,°de
atendimento^ de chamado para
regularização da opèracionalidade"dò sistema "de-telefónia fixa em'prazó süperiohá 24 (vinte e quatro) horas, limitada

a 20 (vinte) horas] icontadas da sòlicitáção^(chamado)^..^Ap9s^^ 2Òj^!!^(\;'ig'ésjma) hora de atraso e a critério da
Administração, poderá configurar, nessa^ hipótese, Inexécução totál da^obrigação assumida, sem; prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

:

li. 0,5% (meio por cento) por hora sobre p valor da Nòta dê Énípenhd^ em caso.de atraso superior a 48 (quarenta e
oito) horas no refazimento de serviços em desconformidade com o exigido ou incompletos, limitada a 24 (vinte e

quatro) horas. Após â24^ hora de atraso eacritério da Administração, poderá ocorrer anão aceitação do objeto, de

forma a configurar,' nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

i

.

.

y

.

.

'-.r-'''

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

27.3 Asançao de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Município poderá ser aplicada ao fornecedor
juntamente com a de muita. As penalidades são independentes e a aplicação 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.
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27.5 As multas previstas neste Edital serão descontadas após regular processo administrativo c os
pela Administração.

pagam

vidos

27.6 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores

aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de
15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do DARE, devendo ser apresentado o comprovante de
pagamento a esta Administração, sob pena de cobrança judicial.

27.7 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições
especificados no § 12 do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da

competente prorrogação.

_

_

_

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

'
i
í

r

i

• .

[

27.9 A aplicação das penalidades será precedida da cpncessãp da oportunidade de ampla defesa e contraditório por

parte da CONTRATADA, na forma da lei.

7- ',

27.10 As sanções descritas neste item,tambémrse aplicam aos intègràntes do.cadastro de reserva que, convocados,

não honrarem o corhpromissóiassufnidó sem justificativa ou com justiflcátivã fecusada pela administração pública.

j'

; V •

•

i

27.11 As penalidades serão obrigatoVlarhéntéTegistrádas notSjCAF e, no'casp.de impedimento,dò direito de licitar, o

licitante deverá ser descredenciado^^pòr igual período," sem'/prejuízo dai multas previstas no Editai e das demais
cominaçõeslegais. I

i,'<

\-L:

V;.-'.

28. DISPOSIÇÕES GÉRAIS

• 1'
.
'
' í ' í
(
28.1 Opregoeiro poderá
solicitar-paijécer
de técnicos pertencentes ab quadrpí . de pessoal da Prefeitura
Municipal de

São João dos Patos/MA ou,aindá,f^7pessoaifisicas oujurídicas estranhas a éle;'.para orientar sua decisão.

28.2 Na contagem dos prazos estàbelecifes^neste:èdital eseus:an4òs,.excluif-se-á pdia do início eincluir-se-á odo

vencimento. Só se iniciam e vencem'psJprazos em dias de "expediente.íeka'Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA.

I

-\

'"r.- 7---/v

'

;

28.3 O pregoeiro ou, a Autoridade Superior,.ntf interesse dajAdmLriist^^
poderá relevar omissões puramente
formais, desde que não comprometam a propoTta, á-Iegisíáção~vigéhte e a lisura desta licitação, reservando-se o

direito de promover diligências destinadas a esclarecer oü a complementar a instrução do processo, em qualquer fase
da licitação, vedada ainclusão posterior.de documento ou informação que deveria constar no ato .ida sessão pública.
28.4 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre Interprètadas em favor dá ampliação da disputa entre os
proponentes, desde;que não comprometam ointeresse da Administração, afinalidade easegurança da contratação.
(•

_

28.5 Em caso de discrepância entre"òs anexos e o Edital prevalecerá a redação deste.'

-

. •

28.6 OBeneficiário do Registro deverá manter atualizados, durante toda a validade aAta, todos os seus dados, como
representantes, endereço, telefone, e-mail, etc. sob pena de, não sendo devidamente informado a Prefeitura

Municipal de São João dos Patos/MA, as notificações/comunicações serem consideradas efetivamente realizadas.

28.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico da

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA ou no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

28.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça arealização do certame na data
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anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

fõfaríõ

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

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

28.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
28.12 São partes integrantestieste Edital ps seguintes Anexos:'
Anexo I

Termo de Referência •

Anexo tl

Modelo de carta credencial

.

^ . .•

.

-

.

Anexo III

Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de.Pequeno Porte

Anexo IV

Declaração de cumprimento dos requisitos dé habiiitação

'

J

Anexo V

Modelo de proposta de preços

Anexo VI

Modelo de Declaração decumfDrimenWdo lnçiso'XÍ()(lll,dõ,art.79,"CF/88

-

,

Anexo VII

Anexo VIII
Anexo IX
Anexo X

Modelo de solicitação de paganiento

Anexo XI

Modelo de declaração dè opção peloSIMPJ^S*-lv< ''.

Anexo XII

Reclbo'de retirada de edital

!.•

r.--;'

'..

*

f

mÍi
Uí

\

São João dos PatosMA, XX de XXXXXXXX de 2021.
-p

ip

//u

•-..;:;^^>Thuany Costa de:sá Gomes;---

^'.SeçrétáriàiMunicipaLdeAdministração'
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ANEXO I

Rúbn

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO

1.1.
Registro de Preços para futura e eventual contratação de locação de máquinas pesadas e equipamentos de
terraplanagem têm como finalidade suprir a demanda da falta de equipamentos, e ainda, em substituição aos que
permanecem em manutenção. Os equipamentos serão utilizados para melhorias das estradas vicinais, rurais e vias não
pavimentadas do município de_São João.dos.Patos,.para .o exercício.de 2021,.conforme.condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento:

/.

ITEM
1
2

3

4

5

6

7

8
9

descrição

QUANT.

UNIDADE

RETRO ESCAVADEIRA (GRANDE) 428 ou SIMILAR

lÒOO

HORA

ESCAVO CARREGADEIRA HIDRÁULICA 320 OU SIMILAR

,1000

HORA

Pá CARREGADEIRA (GRANDE) CONCHA COMCAPACIDADE MÍNIMA '

DE2,5M3

,

•

•' • P' 1000

- i.T"

MOTO NIVELADORA (GRANDE).140 HP OU SIMILAR ' _ | ' '

LITROS

i r-v

J .

CAMINHÃO P>ATOCO COM CAPÁCIDADE MÍNIMA DE lO.OOO' 'l'LITROS

:

i

CAMINHÃO BASCULANTETRAÇADAvÍSMÍ"
TRATOR DE ESTEIRA (MÉDIO),D-6ÓU'sjMlÍAR
í

í

^

1000

;-7'H0RA'j •
;

r/.HORA

•<•-,1000,, ; •

HORA

,1000 ~ f!; HORA
•

1

'

' / •

RS 220.000,00

R$ 280,00

RS 280.000,00

RS 245,00

RS 245.000,00

RS 280,00

RS 280.000,00

RS 185,00

RS 185.000,00

RS140,00

R$140.000,00

1

RS120,00

""""lood

;• TOTAL

R$ 220,00

1

1000^,

V-n

V. TOTAL

i

__...HORA>,,

V-' S

TONELADAS
"Ç.A
~
CAMINHÃO PIPA TRUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA"DE ISIOOO/,''.

'

HORA

V'looõ'

ROLO Pé DE CARNEIRO MOTORIZADO'CÒmCmÍNIMO DE 12' •

V. UNIT.

RS 120.000,00

RS 140,00

RS 140.000,00

^ R$240,00

RS 240.000,00

'/ i

; ';

RS 1.850.000,00

Obs: As estimativasjde quantidade constituem mera previsão diméns[onada, e serve somente como referência para
elaboração da profjosta não estandq\á; CONTRATANTE^ obrigada a realizá-las em sua totalidade, não cabendo a

CONTRATADA odireito de pleitear qualquer tipo de reparação "e/ou indenização. Portanto, aCÓNfRATANTE se reserva

ao direito de, a seu critério, utilizar ou'nãoás quantidades previstas.—^

1.2.

.

Oprazo de,vigência da contratação é de até Í2^rTiésés, contados do(a) assinatura do corítrato ou documento

equivalente.

2.

•

?

•

.

'

. . ^

!

JUSTIFICATIVA EOBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

OTermo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos essenciais para a Comissão Permanente

de Licitação elaborar o ato convocatório e a formalização' do processo administrativo de licitação. No Termo de
Referência, o solicitante apresenta sugestões básicas sobre os procedimentos administrativos mais comuns nas

licitações públicas municipais. Oatendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência evitará equívocos
nas compras e contratações futuras.

2.2.

O Termo de Referência dispõe sobre questões relacionadas com as formalizações e controles dos

procedimentos, assegurando ao requisitante aeficácia da sua pretensão. OTermo de Referência reproduz as diretrizes
e as exigências previstas nas Leis que disciplinam o processo formal de licitações públicas, conjugado com a Lei
Complementar ns. loi, de 04 de maio de 2000.

2.3. As sugestões esolicitações constantes do Termo de Referência são de responsabilidades do requisitante.
Portanto, onao acatamento por parte da CPL na elaboração do Ato Convocatório, poderá não atender plenamente o
objeto pretendido. OTermo de Referência deverá fazer parte do processo licitatório eestar àdisposição dos licitantes
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Interessados, uma vez que o Termo de Referência define, detalha e justifica a contratação de f o r m a b e m
como os critérios para aceitação dos bens, a estrutura de custos, os deveres do contratad( , os procedifnentos de
fiscalização, prazo de execução do contrato, penalidades aplicáveis, enfim, tudo que possa aux liar a TPl rtpgt-a fnrma
não poderá ser negado ao iicitante o acesso a essas informações, deve integrar o Edital ou estar à disposição do
licitante para consulta.

2.4.
O Município de São João dos Patos, buscando melhorias, conservação e modernização de ruas e estradas
vicinais, tem a necessidade de utilização de máquinas pesadas e caminhões, nas obras de pavimentação e conservação
de estradas vicinais, além do transporte de cargas pesadas.
2.5.
A referida contratação faz-se necessária, uma vez que, é essencial a manutenção das estradas vicinais do
Município, uma vez que São João dos Patos é uma cidade que tem como base de sua economia a produção rural,

sendo está a atividade que gera_o ^ustento da grande parte das ^mílias dejiosso munjcípio, sendo assim, é
imprescindível que as estradas estejam boas para escoar a .produção, garantindo aos nossos produtores a
possibilidade de dar a destinação final à sua produção. Desta forma, através da realização de licitação, na modalidade
pregão presencial o Município poderá contratar os serviços de locação de máquinas, caminhões ^de quem apresentar
melhor proposta, de acordo com necessidades locais e terá a tranqüilidade de que a contratação estará atendendo aos

trâmites legais.
i
;
2.6.
A prestaçãp dos serviços é muito importante,para-o, atendimento das necessidades de recuperação e

melhoria das condições de tráfego das estradas^.muniçipáis,;.^bastante danificadas pela| quadra invernosa,
proporcionando melhor acessibilidade dos trahspofterdá XojiaVu^
escolar.

I.

i

3.

sede do município inclusive do transporte

J

• -'vVs-''

•

'

FUNDAMENTAÇÃO LÈW-M v,Y' / •.

-.j

v/K----''

i

V-n"<V "T'
•
A legislação basica a ser definida como fundaméntaçâò para a realização do. procedimento iicitatório é Lei

Federal n®, 8.666/93, e legislações correlatas, Lei Compl_erneritàr-n9:-l23/200.6; Lei Complementar n? 101/00, Lei ns.
10.520/02, Decreto Federal n9 7892/2013.1:..--/-""—...

'

Os atos convocatórios devefãaser. publicados de forma resumida'(extrato), contendo a indicação do local

onde os interessados .poderão obter.d téxto.integral do Edital é todas as' informações sobre a licitação.
Na contagém dos prazos será èxcluídò odia do início e incluirá odo ven^cirnento, e considerará apenas os dias

de expediente do órgão licitante) nós brmos dp art.,110 da Lei Feder'árn2,-8;,666/93.' Só se iniciam evencem os prazos
em dia de expediente rio órgãoou na entidade promotora.da licitação. "

'

Na modalidade Pregão,, o aviso^de-licitação .deverá)ser:publicàdó; no rriínimo, uma vez no Diário Oficial do

Respectivo ente federado ou, não existindo,••ernjbrnaLdé circulação" local/è fácultatiyamente, por meios eletrônicos e

conforme o vulto da licitação, em-jornal de gráncie circulação, não podendò ò prazo de publicação ser inferior a 08
(oito) dias úteis,

4.

i,

;

•'

"

'

\

^

.

"

{

i

DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS.
i

•

I

'

'

'

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços poderão fazer uso da mesma a seguinte Secretaria:
•
5.

Secretaria Municipal de"Obras;"

"

•

--

/

DOS RECURSOS FINANCEIROS EORÇAMENTÁRIOS

Edispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos
termos do art. 15 da Lei Federal n^ 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. Aemissão 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 cópia ao Processo Administrativo de Licitação. OSetor de Compras solicitará ao
Setor de Contabilidade, aemissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem como, anota de empenho que
deverá conter a autorização do ordenador de despesas.
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6.

DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

RuKric

Aordem de fornecimento para execução dos serviços, objeto do Pregão Presencial sdrá autorizada, em todo
caso, pela Secretaria Municipal de Administração, ou Setor de Compras e Almoxarifado, devendo o fornecedor prestar
os serviços no prazo máximo estabelecido pela Administração Municipal.
7.

DO PAGAMENTO

O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos, em até 30 (trinta) dias após a data
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor de compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a
emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

AContratada deverá'encamihhar junto a Nota Fiscal ou.Fatura, documento em .'papel timbrado da empresa
informando o nome dp Banco, número da Agência e ò número da Conta a ser depositado o pagamento, não serão
aceitas a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas, i

Em caso de;devo!ução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o p"ágarriento passará a fiuir após a
sua reapresentação;

;

Anota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própriá.Contratada, obrigatoriamente com ójnúmero de inscrição
no CNPJ apresentado nos documentos dè habilitaçâopi^das propostas de preços, bem como da Nóta de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outrps CNPJs;- - ,

8.

I

DAS SANÇÕES,PARA Ó;CAS0 pE'INAbÍMPLEMENÍí;O

' ;

I. Nos termos do ârt. 86 da Lei n.'8;6'66/93, fica.estipulàcJo/o percentual dé''0,5%"(meio por cento) sobre o valor
inadimpiido, a título de multa dê.mqra, por dia de atfásó injustificado,na'execução do objeto deste pregão, até o

limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

í X"'-"---

II. Em caso de inexecuçâo total ou;parciál.do pactuado,• emTazâo dò descurriprlrnento de qualquer das condições
avençadas, a contratada ficará sujeita àsj.egujntes.p,enAlídadesmos:te/_mos çlo art.87 da Lei n.8.666/93:
• advertência;
\\l }\
>'• , ' ,
• muita de 10% (dez por cento)-do valor,do contrato;
.
,

!
•\U
í'!''"" .''"'X—o, '.•••
!
!
-.v "v'..
• 1.)
•j .
;
• suspensão temporária déiparticipar dê;licítação e impedimento de contratar, çom a Adnninístração porprazo

írior a 05 (cinco) anos;

r. ."r-''' .

" ' '

• declaração de íriidoneidade pafaJiçitàrpu còhtrátar."c6m,ãAdminis'tração Pública.

{
•

III. Quem convocada dentro do prazo,de^validad"e'"da-sua •propós'ta,-;nãó;çêlebrár o contrato, dèixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida paVa ó certarheí: ensejar p;retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou, fraudar na execuçãovdo-^contratõ^ comportar-se dê modo inidôneo ou cometer

fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar cofn.à União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital eno contrato edas demais cominações legais.
IV. As penalidades spmente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio

da Proporcionalidade, em razão.de circunstâncias, fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que
formuladas por pscrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que.for oficiada a pretensão da
Administraçãono"seritido'da"'ãplicaçãódápénár

"

'

V. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência
bancárla^devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da
notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
9.

PROPOSTA DE PREÇOS

As Propostas de Preços deverão ser elaboradas em conformidade com as exigências legais não sendo superior

ao preço médio apurado pelo município ecom validade mínima de 60 (sessenta) dias.
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t

y

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

10.

Esta Secretaria sugere que para que sejam consideradas habilitadas a contratar com oiMunicípio as empresas
apresentem os Documentos relativos à Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista que comprove que a empresa possuí
condições de atender ao objeto licitado de acordo com os art. 27 a 29 da Lei 8.666/93 e ainda a seguinte habilitação
técnica:

•

Comprovação de aptidão, por melo de no mínimo um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, para desempenho da atividade objeto do certame, pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

•

FORMAÇÃO DE PREÇOS
-

!

O Município adotará como critério para formação de planilha básica de preços (média dé preços) as cotações
realizadas e balizamento de preços, cujas cópias seguem em anexo.

• CONDIÇÕEkoA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
O

Os serviços serão executados nos locais indicãdbsma ordem de serviços, devendo ser iniciados em

no máximo 48 (quarenta e óito'horas)"após"^óVèçebimepto da ordem de serviços;
12.1execução dos serviços a còritràtada- deyerá obedecerRigorosamente às especificações constantes do Termo de

Referência;

'

'

) .'' . ^

j

12.20S serviços poderão serão executados nó município de São João dos Patos;V
12.3 Os itinerários e quantidade de horas estimadas sèrão definidos pela secretaria solicitante na ordem de serviço,
que deverá ser enviada à empresa com prazo mímmp de 48h*(quarenta e oito) horas antes dó início dos serviços;

12.4 Ocômputo das horas trabalhadas será feíto pelo fiscaí dó contrato e apresentada junto com' a ordem de serviço.
O município deverá traçar os itinerários,. bem.como.as:horas-necessárias' para a realização dos serviços e o valor
unitário, por hora e total;
' i'
'
T
I
12.5 Caso seja necessário, por fatos supervenientes devidamente comprovado, que o motorista ultrapasse as horas

previstas na ordem de serviç9s.'devérá'.aprésentar justificativa, que só será^aceita depois de aprovados pelo fiscal
do contrato;

;

12.6 Não ocorrendo a situação prevista'no item anterior, será -objeto dè cçbrança apenas as horas constante dos
demonstrativos,das ordens de serviços'de transporte^ serviço."deste" município, a ser conferida e aprovada pelo

gestor/fiscaldojcontrato;
12.7Os veículos deverão obedecer às especiflcaçõ"ês.mínímas contidas no Termo de Referência.

11.

DA FISCALIZAÇÃO

;

Durante a vigência da (s) Ata (s) de Registro de Preços e/ou Contratos que possivelmente possam surgir da
presente solicitação, a Secretaria Municipal de Obras realizará o acompanhamento, bem como, a fiscalização da
execução do Compromisso de Fornecimento e/ou InstrumentoContratual, assinado pela (s) possível (eis) vencedora do
Certame Licitatório.

A Fiscalização do contrato oriundo desta solicitação será ampla e irrestrita, em que cada secretaria
Requisitante nomeará um fiscal de contrato, conforme relacionado abaixo:

Não obstante a Empresa seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a
contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer
diretamente a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços;
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Ordenar a Imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da Er 'Pfssa
sem"
uniforme, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu <!Xclusivo crit&rfo, julgar
inconveniente;

Fiscalizar Incondicionalmente todas as condições contratuais e utilizar de instrumentos de acompanhamento
de execução dos serviços como planilhas diárias e mensais de acompanhamento dos serviços executados;

12.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, improrrogável nos termos do art.l2 do Decreto Federal ns 7.892/2013.

São João dos Patos-MA, 12 de janeiro de 2021.

•>,"GustaWCaryalho'Srlva

•

'i^JChefe Setorde Cbmprã^^^^^
ii

'

\\

;vv!

^
•- •

-^„Portaria,n2:0p5/20n,_^.::^J j

.'Si, i\..^

'•••'/

í

j

Flavio NascImeritoSoüsâ^,^ •\\''y -

Secrèt'áriò'Muhicipái de Obras e Serviços Urnabps

;v|

•

!
'

j

...

,.;P
^'C .-AÁ-A-Ay
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ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

A (nome da empresa), CNPJ n2
. com sede na
neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa

- nome, RG, CPF,

nacionalidade, estado civil, f^oflssão e endereço).
•

Pelo

/presente ' instrumento

de

mandato,

nomeia,

i

e _ constitui,

seu(s)

Procurador(es) o-'Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem
confere(m) amploVpoderes para junto a Prefeitura Municipal de São João dos Patòs/MA (ou de forma
genérica: para Junto aos órgãos públicos federais,.estaduais e municipais) praticar os atos necessários para

representar a outórgante na licitação na. modalidadê7&"pregão n^ (ou de forma genérica para licitações em
geral), usando dos recursos legais e acomparihàn'do:-os/ conferindo-lhes, ainda, podeVes especiais para

desistir de recursos, ínterpô-los, apresenta"r-lârices verbais,""negociar preços.e-demais condições, confessar,

transigir, desistir, flrmar compromissosxSu acordos/receber è àarqultação>~_pbçlénçio.ainda, substabelecer

esta para outrem;,com ou semi^réseh/às deMgjjais-poderes, dando,•'tüdò:/pór bom firme e valioso, e,
em especial, para (se foro caso de^aperTas uma'íicitaçãó).

1.
2.

"

i

Local e data
—''' •
Assinatura do representantelegal da empresa comíirmâ reconhecida:

u;: í\

"
j >

y

- f

ÍjíS:'':-
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O E-

SÃO JOÃO
DOS PATOS

F0ll^%5

ANEXO

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

A

n.2
empresa
signatária, inscrita no CNPJ sob
, sediada na (endereço completo^ por Intermédio de seu representante legal, o

Sr. (a)
ns

.'VÍ

portador da Carteirâ-de Identidade ns

DECp^RA, para fins do disposto no subitem

'SSP

e do CPF

do edital, do Pregão Presencial ns

XX/XXX, sob as sarições administrativas cabíveis e sob'as penas da Lei, que esta empresa, na presente
.'
'
i
data, é considerada;

( ) MICROEMPRESA, confornie inciso l'dO'art.-32:dâ-Léi.eòmplémentarn2 123,:'de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE| PEQUENQ:
NO: PORTE;
PORTE; conforme iricisõ'd^,.Lei:Gqmplemerltar
iriciso JI"do'''art-r:.32 d^..Lei:.6qi
n2 123, de
14/12/2006.

i

H"

1

Declara, ainda, qué (à^empresa.\está .eXçJuída das -Vedações constantes do § 42 do art.
32 da Lei Complementar
n2 123,cie
14 de'ãezeifnb'ró'dé'20Ò6.
. '
'•
'
'
;
" ) K '«
i
"

'í

^ —„i
de'..';;:..;.../...'...;;
..'.'de 2021.
M.- I

V"./.(Assinatúfa do responsável)-"'. -•'/

V*

OBS:
i

1) Assinalar com um "X" a,condição da empresa.

'

.

,'
•

6

';

-

•*

-

>

;

2) Esta declaração deverá ser entregue o pregoeiro, após a abertura da Sessão, ern.separado e antes da
abertura dos envelopes de Proposta de Preço e de Habilitação exigidos nesta licitação, pelas empresas
que pretenderem* se beneficiaf "hésta licitação dó "règimè diferenciado'é favorecido previsto na Lei
Complementar n2123/2006 e alterações posteriores.
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DE

SÃÓ JOÃO
DOS PATOS

UDRlCa

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa
, signatária, Inscrita no CNPJ sob o n.s
sediada na
(endereço completo)
por seu representante legal, declara, sob as penas da
Lei, nos termos do artlgo.49,-inciso VII,-da Lel'Federal-n;2 10.520/02rpossu|r:todos'os requisitos constantes
do edital que a habiliteia participar do Pregio-Presencial n;2 XX/XXX.
!
.

-

i

Declara, putrossim, conhecer na integra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

/

de:....^..:;.-.-.-;.
Mi

f

'..•..".de 2021.

-

i

o!!
(Àssinatüra do responsável) ''/k—\;.v

.

\/

,
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ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL n 9 XX/XXX.
Prezados Senhores,

Pela presente,-submetemos à apreciação-de-V. S"3.-a-nossa-.proposta,;relativa à licitação

em epígrafe, assumindo inteira résppnsabilidade\por quaisquer erros òu omissões que venham a ser
verificados na preparação da meisma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em
que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de

qualificação definidos no edital do Pregão Presericial ns xX/XXX.
1.

PROPONENTE:

RAZÃO

^

SOCIAL:

!

CNPJ:

1

\
i

...
»

\

•,.

ENDEREÇO;
TELEFONE:

-

•FAX:';

^

í

...

-

' ' ' '•

'

[

;/iÈ^MA!L:
i"

(

2.

I

y • \ í' / /'

\ 1

PROPOSTA DE PREÇOS:

í""'i
i

j

ilU í.
.
\ ,\

\

!

3.

/.V;
•••

Íí'!
I

-"i".".. ò.\ ;
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:~

4. PRAZO DE VALIDADE DA PRÔPpSTÀ:V^
5. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA PARA píSPOjyTBIÜZARÍTODÃ A

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:|
7.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESÀ:

"

;.V /' 'V '*

/'

' ;

.li;-;/

DO EVÈNTO:

^..

\'

8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUÊ ASSINARÁ OCONTRATO (Nome; RG, CPF, Endereço):
9.

ENDEREÇO E TELEFONE:
de

de2021.

(Assinatura do responsável)
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ANEXO VI

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

, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.s
_(endereçp„completo), .ppr_seu representante

A empresa
, sediada na

legal, declara, sob as periis da Lei, que não possui no,seu:quadro de pessoal, menor dè 18 (dezoito) anos
em exercício de atividade noturna, perigosa ou Insalubre,, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou
atividade, menor dè.16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
conformidade corri o inciso XXXIII do art. 72,'da Constituiçãò Federal e com a Lei n2 9.854/99.
' r

W'

(-V,
de'-.

>;

:de'2021;

(Assinatura dó.fèsponsável),'

í;v

>

1 1:•
L_.

rd-s--.
. •

'O

'
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

,, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.s
(endereço,.completo), p.o.r seu representante

A empresa
sediada na

legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.2, da Lei Federal n.2 81666/93, que até a

presente data nenhüm fato ocorreu que á inabilite a participar do Pregão Presencial® n.2 XX/XXX, e que
contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.
i '

.

.

1

'

-•

!

Declara, outrossiní, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos òsseus termos'.

.

i

L. ;i

de;

í>4

x:J../.óe202J/.

4:;A

(Assinatura do resÍDÓnsável): -V/,\

n

'Jh

VAvV4
"a/,

' A."
-• <

4::v4:.
^ V

-\v^.
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iibfica
ANEXO VIM

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

Aos XXXXX dia{s) do mês de XXXXXXXXX de dois mil e dezoito , o Município de São Joio dos Patos, com sede na
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, CEP 65665-000 nos termos da Lei n® 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 (objeto
licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no
certame supracitado. ^

•

í

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
'

1.1.

í

•

'

'

-

'

i

'

Registro de Preços para'a.Contratação de ennpresa-especializada para prestação de serviços de locação de

Máquinas Pesadas, veículos de grande porte e equipã^ento^de terraplanagem em Regime de Horas, sem Operador,
sem Combustível para atender as.necessidades desta Secretaria'Municipal de Obras de,São João dos Patos-MA.

CLÁUSULA SEGUNDA-DA VALIDÁDE DOS PREÇOS
1

A,

Apresente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contádpsa partirda sua aissinatura.

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

S. % .

• 'í

.

j

, '

Paragrafo segutido:"; A partir da assinatura da Ata de Registro de-Preços.ó_,fornéc'edor.assume|o compromisso de
atender, durante o prazo de sua vigênçiaLps pedidos.re_aÍJzados', e se obriga,a cumprir, na íntegra, todas as condições

estabelecidas, ficando sujeito, inclusiye,ràs,yènâlidádes.:iégaimentè-cábíveis pelo descumprimehto de quaisquer de

suas cláusulas.

j

y••

y

"

j

CLÁUSULA TERCEIRA- DA UTILIZAÇÃO dÂ ATA DE REGÍSTRÓ DE PREÇOS
«

"

.

;

V

*

*'

í

(

Poderá utilizar-se dqsta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade daAdministração Pública Municipal que

não tenha participado dó certarne licitatório, mediante' prévia consulta ao contNtante, desde que devidamente
comprovada a vantagem.

-

\

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

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

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cinqüenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
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Parágrafo quarto; As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, a') dobro dq^f
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para o
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

orgaos pa

.^tatívo
Ipantes,

CLAUSULA 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 8.666/9^e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA-DO^PAGAMENTO

;

i'

0 pagamento será-' efetuado mediante a entrega dos produto/serviço acompanhados da fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo corh a nota de empenho, após a conferência da quantidade e ,qualidade óos materiais/serviços

por gestor a ser designado pela contratante. Observadop-feçebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa

com discriminação ^dos bens, juntamente com .p íTermò ^dê' Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liqLiida~çãOv'-^r-L,.'v < /'T;-

. ;

Parágrafo Primelro:;0 p_agarhénto.sefá'"credita'do em favor do FORNECEDqRrpor'meio'de ordem'bancária ou cheque
nominativo, o qual :ocorrerá até-.30 ^trinta) dias-corridos ido- recebimentò, defihitivo'^dos materiais/serviços, após a
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

/ -x

'.

Parágrafo Segundo:_Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR,

para verificação da situação do mesmo; rélativafnente.às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão
impressos e juntados aos autos do prpçesso.próprio,;

^

'

'•[,1

.'A'Í-

' '

i

Parágrafo Terceiro: ;Caso haja aplicação de''multa; o valorserá descontado dé'qualquer fatura ou crédito existente na

contratante em favor do FORNEGEDQR." Casq;a' muita seja superior ao crédito;eventualmente existente, a diferença

será cobrada Adminlstrativamenté:ó'u'Juciicialrnénte, se necessárió.'^. -" '.
i

'

j'

-•

1

•

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais/atrãsos dé^pjgamento, désdé'.quê'a-eontratada não,tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convehcjonadã a-taxá\de-atualização-financeifa. devÍda pela contt;atante, entre a data
acima referida e a correspondente aoi efetivo-,àdimpíementp."do'fornecimento, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

;

EIVI=lxNxVP

i
;

Onde:

i

r . 7 '

'

•

^

:

!

'

EMs Encargos Moratorios

N=número de dias éntre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP =Valor da parcelapertinenté a ser paga;

•

TX = percentual da Taxa anual = 6%

1=índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) _ l=(6/100) _ 1=0,00016438
365

365

Acompensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Aentrega dos produto/serviço só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
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0 fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência de ta Ata,
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

rflue a

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 legal da

contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias útei^para que a empresa licitante apresente justificativas para o
atraso, que só serão aceitas fríedíante crivo da Administração; ' ,

.

•

-

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento dás, obrigações estabelecidas,
até o máximo de 10% (dez por cento)sobre o valor dos produto/serviço não entregues, recolhida'no prazo máximo de
15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;-v

—. -

i

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor ^dò'niatêrial;não7éhtregues, nó caso de inexecução total ou parcial do
objeto contratado, recolhida no prazo de^l5.(quinze);"àias'córridos,_ contado da cõmunicaçãb ofiçial, sem embargo, de

indenização dos prejuízos poryehtüTa caüsadoCao contratante,peràmãó execução pa^

bu totaLdo contrato.

Parágrafo Primelroí-:Ficará impedida^de lícitar e de contVatar Oom a^^AdmrnistráçãdtPública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito préyiò;;da citação e,de amplàdefesa; eriquáritoJperdurar os motivos determinantes da

punição ou até que^seja prornovida 'a-,reabilitação peranfèfá própria autdriciáde que aplicou a penalidade, a licitante
que convocada dentro do prazo dé^Validade da sua proposta,-não,celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida pára,o certame^óuVapresentaVdòcumentáçãoialsa/ensejar o.retardamentò da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhaV ou fraudar na exe^çução çlo_objeto pactuado, comportár-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal.
\í i l t r ,
' I '

Parágrafo Segundcf- As sançõesf^èyistas, hó ^
e nó, parágíafd prirneiro.;dèsta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos-incisos ' M'V;e í'llív/facuitáda.a defesa préyia-clò intefessado, no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis.

;

Parágrafo Terceiro 7Se a multa fór de valpnsuperióT- àp;va[or dalaVantiapfêstada;, além
desta, responderá a
empresa fornecedora pela sua: diferença,''á:quall^érá.dèsGontadã5Jòs. pagá^
devidos pela Administração ou,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

/

'

.• '

- |

Parágrafo Quarto - As penalidades serão.obrigatoriamenté registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade

contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo

das multas previstas^no Edital edas demais còminações legais.,
CLÁUSULA OITAVA-DÒREAJUSTAMENTÒ DE PREÇOS"

•

—

-

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art 65 da Lei n8.666/1993.

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

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

do.

brict

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais forn ecedores, visando igual
oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir 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 do fornecimento;
II- Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

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

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DÒ OBJCTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
0 recebimento do objeto constante da presente ata está cbhdicionadó-à observância de suas especificações técnicas,

amostras, e quando couber,-embalagens e-instruções, cabendo a.'verificação"^ao^ representante designado pela
contratante.

í

'• .'r
-i-. • \

Parágrafo Primeiro: Os Produtos entregues deverão está''em perfeito estado, assim e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

-

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:-

i
,

'

. ••v'

!

1 - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior;verifícação da conformidadeido material com as

especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo é.especificações técnicas.

;

II - Definitivamente, após a verificáção dá-qualidáde, da quantidade dosprodutó/sérviço e sua conseqüente aceitação,
mediante a emissão do Termp de Receblmentò"Definitivp assinado pelas.partes'em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório.

,,

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DÁ ATA DE REGISTRO DÉ PREÇOS
'
,
OFornecedor terá ò[ seu Registro de Preços cancelado na
Áta,
por intermédio dé processo administrativo específico,

assegurado o contraditório e ampla defesa:
• A pedido, quando:

-comprovar a impossibilidade decumprir as exigências da Ata,por ocorrência decasos fortuítos ou deforça maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.

* Por Iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste setornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição dehabilitação ouqualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes daAta 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 estabelecidas

W

na

Ata d^^lj^^ro dê

Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
•

Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 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 de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela' contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua'retificação ou cancelamento, tòtai ou parcial, será
igualmente autorizada peloórgão requisitante.
S

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS PREÇOS EITENS.DE FORNECIMENTO
!

.

•

f' .

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar; signatária da presente Ata de Registro de Preços,
constam do Encarte, que se constitui ;em anexo à presente Ãta de Registro de Preços. .,

Parágrafo Único: Os preços, expressos ern Real (R$), serão fixos e irrèajustáyeis-pélo período (de 12 (doze) meses,

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro dê'Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

.

;
'

l
1

'

A empresa fornece(dora comprómete-se a cumprir as obrigações-constanteslno edital e contrato, sem prejuízo das
decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
^
V.'-'

!
'

'1:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

,

j

São obrigações do CONTRATANTE, aiérn das constantes no edital e do Contratp:'
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s} da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega

dos materiais/serviços e emissão do Termo de'Recebimento Definitivo; i•

•

I

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

'

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata ó Edital'dó Pregão Presencial pára Registro de Preços ns SRP-XX/XXX e a proposta da empresa
classificada em 1® lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes
das Leis nSs8.666/93 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 utilização da presente Ata, que não

poslãnT^bWTÍíHãr

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SÃO JOÃO DOS Pfi TOS, com ^iusão de
qualquer outro.

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

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

MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS
C.N.P.J. ne 06.089.668/0001-33
CONTRATANTE

C-'-} ""i ' ' V

'

_/ C-i'

~ c.N.p.j.^-n? xxxxxxxxxxmxxÀxx_xx„.-^-':~ •
CONTRATADO

'-vi';

1

r /

, / I í

, 'I

V- v.\ i

•

..

VrV

•í - >

\/
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Rubriàa
ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO NS XXXXXXXXXXXXX

0{A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida
GetúIlo Vargas, 135 - Centro, Inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado pelo(a) Sr.(a)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sec. xxxxxxxxxxxxxxxm,
XXXXXXXXXXXXXXXX,

portador do CP^ ns xxxxxmxxxxxx, residente na

e..de'^^rro'"^ladò ã "fírrna XXXXXXXXXXXm

(MF) sob o ns

XXXXXXXXXXXXXXXX, .estabelecida à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denomiriada simplesmente
CONTRATADA, neste,ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente na , XXXXXXXXXX,
portador do(a) CPF XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tem entre sl justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do

qual são partes Integrantes o Edital do Pregão ns SRP-XX/XXX e a proposta apresentada 1pela CONTRATADA,
sujeltando-se CONTRATANTE e, CONTRATADA às normas, disciplinares da Lei n9 10.520/02 e|da Lei ns 8.566/93,
mediante as cláusulas que se seguem: '
=
!

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO:-.,

! '^

-

i

1. o presente Contrato tem cqmó pbjèto,"6 Registro de Preços para á'CÓntràtaçãò''de empresa especializada para
prestação de serviços de locação de Máquinas Pesadas, veículos de graride porte e equipamentos de terraplanagem

em Regime de Horás,'Sem Operador/sem Combustível para'atender as'necessidades desta Secretaria Municipal de
Obras de São João dos Patos-MA.

;

'

i
l !

.

í

.

' í

f r-v

i

i

•

S-'. / .'-V;

V'\ •,

:

CLÁUSUU segunda-DO VALOR DÒ.CpNJRATO-

.

1. Ovalor deste contrato, é de RS XXXXmXXX-ÍXXXmm^

íO '

't i-.

;

-V''

«•,

í

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Forrhaç,ãò':'de Preços constante da- proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão SRP-XX/XXX são meramente estimàtivos, não acarretarido à Administração do CONTRATANTE
qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

*

•

CLÁUSULA TERCEIRA-DO AMPARO LEGAL

1. Alavratura do prèsentè Contrato decorre da realização do Pregão n2 "SRP-XX/XXX, realizado com fundamento na
Lei n2 10.520, de17 de Julho de 2002, na Lei ns 8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. Aexecução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ao pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Gerai 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
mesmo diploma legal.
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Ru^í^a

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em XX de XXXXXXX de XXXXXXX extinguindo- se em 31 de Dezembro
de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SEXTA- DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependêncms do CONTRATANTE para a entrega
dos produto/serviço;
..
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produto/serviço objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

1.4 - devolver os produto/serviço que não apresentarem condições de serem usados;
1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de
Almoxarifado;

I

'

- I

#

•

f

1.6 - solicitar, por intermédio de AutorizaçãCde.Fornecirnento expedida pelo Serviço, de Almoxarifado, o
fornecimento dos produto/serviçqobjeto deste .Contrato; '
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecirnento dos produto/serviço e interromper

imediatamente o fornecimento/jefçr o'cásó.
.

-i' • •

CLÁUSULASÉTIIVIA-DOSENCARGOS DACONTRATÁDA_; -'.';
1. Caberá à CONTRATADA:
'

' »

'

.

/'; • ' •
^

i

;
'

1.1 - responder, em relação^aos seus empregados, pòr todas as despesas decorrentes dos produto/serviço,
tais como:
;
......'j/.^
'
a);salárlos;

^

b)'seguros de acidentes;,
i
c)taxas,impostosécpntnbuições;

..." /
.

.. •

d);indenizações;

!

e),vale-refeição;

^

•

f)vales-transportes;e

g) outras que porventura venham a ser criadás e exigidas pelo Governo.
•J

'

' .

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vínculo empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa orderh e às normas disciplinares do
CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou doio, durante o fornecimento do produto/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento peio CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto/serviço;
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1.7 - efetuar a entrega do produto/serviço objeto da Autorização de Fornecimet to,~3ê~ãqçgrèfern~ã
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o receblme nto da Autorrzíição de
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produto/serviço considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10- a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n® SRP-XX/XXX.

'

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COM ERCIAIS EFISCAIS

'

1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos-õs encargo,s'.previdenciários e obrigaçõesisociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigandp-se.a^sáldá-lbs ha'éppca própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregãtício.com^CONTRATANTÉ; "-...'l'-

_ 'T--.. .

j

1.2 - assumir, também;:a.fespohsãbilidade por todas as providências è'dbrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência,da espécie, fórem^vítimas os seus empregados quando do

fornecimento do produto/serviço ou'ém conexão com eje,,ainda queacontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos dê possível demanda trabalhista,'civil ou penal, relacionadas ao fornecimento
do produto/serviço,'originariamente ou vinculada poj; prevenção, conexão.ou continência; e

1.4 -assurrjir, ainda, aresponsabilidade pelos encargos'fiscais,é comerciais resultantes da adjudicação deste
Contrato

2. A inadimplência da CONTRATADA,,'corn referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Adrninistraçãó do CONTRATANTE,"nem poderá onerar o objeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculò de solidariedade, ativa ou passiva, para
'
com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA-DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

' '

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

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 pm, rept
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de Informações pertineh

do
a

o

essa

atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser
solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
"

-

í

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

'

"

-

i

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. Adespesa com o fornecimento do produto/seryiço.de que;trata aobjeto, está a cargo da dotação orçamentária:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

•,

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVWVVVWVVVV
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

" /.•

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxj', fí;

.

'

•
'

.- •

'

r- "

,•

xxxxxxxxxxxx)ü<xxxxxxxxmxxxxxxjò(xxxxxx ' V.
I

"v

CLÁUSULA DÉCIMA ;iTERCEIRA
pÁgAMENTO
-A
cn^cirvM - DO
u\j rMU^ivici^
i

I

í.v' .

' I

:\

•

1. A CONTRATADA'deverá apresentarlihota-fiscal para-liquidaçâo.e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,

mediante ordem bancária creditada "em,ço.nj:a_cprrjnJe_pü:.cheque:nqmJnaLàb.fornecedor no prazo de 10 (dez) dias

contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE:-,

'
. l! ,

2. Para efeito de cada pagamento,~à.Vòtf.flscál'ou fatura deverá^estár acompanhada das gulasjde comprovação da
regularidade fiscal para com a Séguridade^Sociál.{INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do CONTRATADO e o FGTS, emoriginal ou,em fotocópia autenticada. /;•• •' ,•
3. O CONTRATANTE reserva-se o. direito de-recusar--:o pagamento se,-, no .ato da atestação,; os produto/serviço
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as-especificáções apresentadas e
aceitas.

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

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dós preços, ou decompensação 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 a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I X N X VP
Onde:

EM = Encargos moratórios;

N=Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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Ribnca

[ = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
l = (TX)
365

I = (6/100)
365

I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual =6%.

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

posteriormente.

_ _

_

_

„

_

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

!

I

•

I

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da

Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas Justificativas,
!

._

!
•

CLÁUSULA DÉClMAjQUlNTA -DO AUMENTO OU SUP/ESSÃpV.';•

,

'

i

1. No interesse da Administração do-CONTRATANTE, o valor inicial atüàlizado.desté Contrato poderá ser aumentado

ou suprimido até o limite de 25% (vinte e.cincb por cerito), conforme dispostò.nO;artigo 65, parágrafos 1® e 29, da Lei

n98.666/93.

I

/\_

;

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições,licitadas òs,acréscimos ou supressões que se fizerem

necessários, atéo limite ora previsto/calculado sobre ovalor a sér-contratado.' '

j

3. Nenhum acréscimo ou-supressão,jpoderá exceder, o, limite; estabelecido, nesta; cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entreiás partes contratantes.
/"i
í,, :
.
5
•' i M

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA-DAS PENALIDADES •

t

i

I.

1. Pela inexecução] total ou parcial,, destè _Cbntrato, ou. pelo.'descu7n'prime.htó dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATÃÍJTE podera^gárantída a.prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:

I

v

;

1.1 - advertência;
^ 'í v'.

1.2 - multaSde 10% (dez pòr cèrito) sobre o valor total'deste Contrato^no caso de Inexecução total, recolhida
no prazo de 15 (quinze) diás corridos, contado da comunicação oficial;
- '
'

1.3 - multa; de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificàdamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos

subitens 1.7 e 1.8 da'Cláusula'Sétima'deste"Contrato; recolhida no prazo máximo"dé"Í5 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustlficadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nossubitens 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 até 2 (dois) anos.
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2. Ficar impedida de iicitar e de contratar com a Administração Pública, peio prazo de até 5 (: nos) ano^cgjWiao o
direito prévio da citação e da ampia defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que

seja promovida a reabüitação perante a própria autoridade que apilcou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer deciaraçâo faisa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - faihar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebraro contato;
_
2.8 - deixar de entrégir documentação exigida np certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.

_
'

i

-

-

''

!

t

-

.

^

3. Aiém das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, aò cancelamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo iV da Lei n.9

8.666/93.

i

.

-

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força-maior,indevidamente justificado e aceito peia Administração do

CONTRATANTE, em|relaçâo a.uhvdos eventos arrolados n9-item-2'destà Ciáusuiá,',a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.

^

••õ-.''-'r

\ y

y,_

I

5. As sanções de advertência e de impedirhento de [icitár e contratar com._a'Adrhinistração do CONTRATANTE, poderão

seraplicadas à CONTRATADA juntamente com,a de muita, "de'scohtando-a dds pagamentos a serem efetuados.

;

iV

' •

• "i.:

CLÁUSULA DÉCIMA'SÉTIMA-DA RESCÍiSÃO "
'

.

• .1

!

';

j

1. A inexecução total ou pardal do Contrato enseja a sua rescisão; conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei ns

8-666/93.

I

'•

2. A rescisão do Contrato poderá ser;, \

i

.'v

2.1 - deterrninada pôr ato unüátefai e escritonda'Administração doXONTRATANTE, nos casos enumerados nos

incisos I a Xii e XVii dó artigo 78 da Lei méhcionadarnotificando-sV-á^CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias;

'

'

'Ou-:

2.2 - amigável, por acordo entre" as~pãrbsV"reduzidã"'a-terrno no processo da licitação, desde que haja
conveniência para aiAdministração do CONTRATANTE;

\y

-,.

í

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

. ~

. i

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

|

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, À PROPOSTA DA CONTRATADA E AO TERMO DE
REFERÊNCIA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n^ SRP-XX/XXX, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e da proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

Rubrica

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MÁ

CNPJ(MF) .06.Ó89;.668/0001-33

U:

/contratante;.^

s -L/i
v

i xxxxxxxxxxmxmxxxxxxxx^^

/.:^^CN pj"'xxxxxxmxxxxx

• ^ Uv

'CONTRÂTÀDO(A)

V

'

í >•>

-

'•'••Lis

^

i '

!

1

•" "

' 'í

:

/

..

J
r-

,v'

V" • •'

i'-, • '

•vV'' • ' '
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RuÜrièa
ANEXO X

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Cldade(UF),

de.

de

A(0) Senhor(A)

Referente ao Processo n2 XXXXXXXXXXXXXXX

Encaminhamos jem
R$

I

anexo

a .-nota' ? ^^físcaK-^r.^-h"'V ^

no

valor

total

de

f

para que seja' f3roviclènciadó'pagamentò conforme^ihfofmações abaixo:
'

\

•••"

.'•w

V /,,

-

J

V-.

•/

i

•

:

EMPRESA:

ID ENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO/G RÚ PO:
' i---!
OBJETO:
!
- •' ^ "
1^! -n-

N2 DA NOTA DE EMPENHO:

.\t
1;;
'i f

N2 DO CONTRATO|(SE HOUVER)|^Ç_^W^
\\v'-.N

-'í-'

--

;

Apresentamos em anexo as CND de INSS, FGTS> Débltos\Tr'abalhístas; Receita Federal, Estadual e

Municipal, no prazo de validade.
}

.

~r'
'

' Atenciosamente, '

' v

'
, •• .

'

í-
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ANEXO XII

Rubiica

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o ns
DECLARA à
(nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte da Contribuição social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o
PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei n® 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente
inscrita no Regime Especial-Unificado -de- Arrecadação de'Tributos-e—Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de -Pequeno Porte -Simples Nacional,
.de que tratai o art. 12 da Lei

Complementar ns 123, de 14 dè dezerfibro de 2006. .

'

/
,
,'
" .
1
Para ésse efeito, a declárante informa que: I- preenche os seguintes requisitos:
a)

conserva em. boa ordem, pelo prazo depncp.;apps,;Contado da data da émissão, os documentos

que comprovam a origem de suas, receitas^ à7.efetivaçã6('de suas despesas, bem assim a realização de
quaisquer outros átos ou operações qué.vènham^ modificàr^sua.situação patrimonial;

í

b)
cumpre as pbrigações'acessòhas a.qüe está'sujeita, errí cpriformidade com a legislação pertinente; II o signatário é repVesentanteJegal desta empresa, assumindo o" compromisso^de inforrhar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e à pessòà'']urídica"pagadofa,,imediatamente, eventual desènquadramento da

presente situaçãp e :está cientê'^de.'que [a fal.sidade;'.ná'\prestàçãp'destas informações, sem prejuízo do
disposto no art. 32 da Lei n^ 9.430;'de 1996, o sujeitará;'jüntarhentè xom as demais pessoas que para ela
concorrem, às pepàlidades previsías^na-Iegislação crirhinare tribütária,,'rèlativas à falsidade ideológica (art.
299 do Código Penal) e ao crime contra-a ordem-tribütária-(artr.l2:da'.Léi n^ 8.137, de 27 de dezembro de

1990).

!

Local e data

Assinatürà-dq Respónsável
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ANEXO XIII

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL NS XX/XXX
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
locação de Máquinas Pesadas, veículos de grande porte e equipamentos de terraplanagem em Regime de
Horas, sem Operador, sem Combustível para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras
de São João dos Patos-MA*:"

~

——

—

-j

Processo nS XXXXXXXXXXXXXXXX
y

Razão Social:

r

CNPJ ns _
Endereço:
E-mail:
Cidade:
Estado:
Telefone:

Fax:

Pessoa para contato:

Recebemos nesta -data, cópia do instrumento.convocatório da iicitação.acima Identificada.
Local:

'dé:2021.~

dei

, t -•

Assinatura.-^

Senhor Licitante,

/

_, •

''f

í f

Visando comunicação futura entre esta-prefeltura e essa érnpresa,-sóliclto de Vossa Senhoria preencher o

recibo de entrega |do edital e remeter áb^Ôepartamênto.de-Licitações e'Contratos, da Preféltura Municipal de São
João dos Patos/MA ppr mèio do e-mail: cDlsIomaOgmaií.cdm oú pessoalmente. Anão remessa do recibo exime o
Pregoeiro

e

o

Departamento de

Licitações, e Contratos,^ da Prefeitura Munlapal de ^o João dos Patos/MA da

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, beni cbmò de quaisquer informações
adicionais.

Cidade - MA,

^ '

de

'

" '

'

:

,y

• •

de 2021.
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