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Secretaria Municipal de Adminstraçào

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

Senhor Procurador/Assessor,

.,\o

Rubrica

Estamos encaminhamos em anexo os autos do Processo administrativo n°.
0501006/2021, jsara exame e aprovação, da Minuta do Edital e Contrato tendo como objeto o
Registro de Preços para a futura e eventual aciuisiçãp de urnas funerárias e serviços de transla
do, para atende|r as famílias carentes dò/Município dèrSão. João dos Patos/MA, ipara oexercício
de 2021, de acordo com o p/evisto na,[^éi^n-'lÓ.52Ó/2002,''liei Complementar n® 123/2006 altera
da pela Lei Conhpíementaf n°:l47/2Ò1.4 e o que couber a:Lei n®. 8:666/93 e suas demais legisla-
çoes pertinentes. \ ^

i Ã ' .
^endo o que dispomos -para o rhomento reiterámos nossçs mais sinceros votos

de estima e consideração. - -"r.. ) '•!,

•Aívíi
Sãó João dos Patos - MA, 15 de janeiro de 2021.

' ' \ ^ w • '
\ •

•

RECEBIDO EM; jg /<gi /

Dr.DflnjHCorvfllti^tó™

- • /•

Thuany CòsteW^ã)Gomes
Secretária MuXicipafe^^^

Portarià^001/^1

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP; 65.665-000, São João dos Patos/MA



QCVERpíO DO 9ÇVÇ

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

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

PREGÃO PRESENCIAL W s XXX - CPL

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

COMPLEMENTAR NS147/2014, DECRETO FEDERAL N s 7.892/13, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL NS8.250/14, LEI N'
8.666/93 EDEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

ÓRGÃO INTERESSADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROCESSO:

0501006/2021

REGIME DE EXECUÇÃO:

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREÇO

OBJETO

FORMA DE ADJUDICAÇÃO:

POR ITEM

Rubrica

,

Registro de Preçospara a futura e eventual.aquisiçõò de ürnasjunerárias e serviços dè tràiislado, para atender
asfamíiias carentesdoMunicípio deSãoJoão.dos Patps/MA/para'o exercício de2021. " \

LOCAL EDATA DO RECEBIMENTO EABERTUFÍA DpS ÊNVELOPES DAS PRÒPOSTÀS DE PREÇO EDA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO • v " ' •'''•[•• • ' ^ . -

LOCAL: SALA DA CÒMISSÂO PERMANENTE DE LÍClfAÇÃO -'AVENIDA GEtúÚo VARGAS, 135 - CENTRO. CEP 65665-
000. i •' '
DATA: xx/xx/xxxx • . . . |
HORÁRIO: XXhXXmin (HORÁRIO LÒCÂL) - - - - <

i,
; i

DIA, HORÁRIO, LOCAL EMEIO'DE_ÇqMÜNICÀÇÃO^PARA OBTENÇÃO DÓ EDITAL.!'; _ j
Dia: Segunda a sexta-feira |

i = (- ' '• 1 s' I j. '• ' ' ' '' •• •
Horário: 08h00minàs:13h00min (horário /.'• 1
Local: SALA DA COMISSÃO PERMANENtE:DÉ LÍqTÀÇÃb - AVENIDA GETÚÚO^ARGAS, 135 - CENTRO. CEP 65665-000.

r _• aV,,i

Pregoeiro responsável:"
I ,

SÓSTENE5 FERNANDO ALVES DESOUSA
' Portaria NS 029/2021 .

:>v

j Esteinstrumento contém: ;
' ' -'Editai e seus anexos com 50 páginas

Senhor Lícítante,

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA e o lícítante,
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: cplsipma@gmail.com. ou pessoalmente no endereço indicado acima.
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PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, por intermédio da Secretária Municipal c|e Assistênci^^ocial
nomeada por meio da Portaria ns 010/2021-GPM, torna público para conhecimento dos interessados que realizara
licitação na modalidade Pregão Presenciai, do tipo Menor Preço por Item, de interesse do Município de São João dos
Patos-MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei federai n9 10.520/2002, da Lei Complementar n® 123/2006, e suas
alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n^ 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à
espécie.

ASessão do Pregão terá início às xxhxxrnin do dia xx de janeiro de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação
- Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. Çep 65665-000, quando serão recebidos e iniciada a abertura dos envelopes
contendo a proposta comercial e documentos de habilitação. ' • I

t ' " V^ '

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização |do certame na data
marcada, o recebimento e o início da abertura dòs.envelopês.referentés ã este Pregão serão realizados no primeiro dia
útil subsequente, no mesmo horário e iocãi anteriormente estabelecido, désdé que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário. ~ J . s

Rubri

11. OBJETO DA LICITAÇAO

1.1 Opresente Pregão tem por objeto q"Registro de'Preços'.f)ara a futura^éieventual aquisição, de urnas funerárias e
serviços de translado, para atender àsfamílias.carentes"dp-MunÍcípio deSão João dos Patos/MÂ, para o exercício de
2021, conforme as especificações e condições descritas no Anexo Í'-TERMÒ'DE REFERÊNCIA deste. Edital.

1.2 Ofornecimento será prestado por demanda, de acordo com ás necessidades do órgão Gerenciador da Ata de
Registro de Preços. • , ji'" • ^'7" " '

1.3 Apresente licitação é por Préçq Uhitárid,'sendo que ò valor total estimado é de R$ 162.199,00 (cento e sessenta e
dois mil, cento e noventa enove^reais). 1

, , /•.'o ;
1.4 Os órgãos e entidades públicas póderãq/aderir como pàrtlciparitê "à posterior" às Atas dé Registro de Preços
efetuadas pela Preféitura[Municipal de São^JòãòTdos Patos/MA. '

[2.RyBRlCA;0RÇ®EN

2.1 Édispensada acertificação de dotação orçamentária nos processos.íicitátórios para registro de preços, nos termos
do art. 15da Lei Federai 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 Âdministrativo'de .Licitação. OSetor de Conipras solicitará ao Setor de
Contabilidade, a emissão da nota,de reserva de dotação orçamentária, bem como,, a nqtá de empenho que deverá
conter a autorÍzação''do òrdenador de despesas.

Í3. C0NDIC0ES 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
jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com oobjeto desta licitação ecom sócios comuns concorrendo
entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública, punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a
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Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

3.2.1 Poderão participar empresas em situação de recuperação Judicial ou extrajudicial, desde due compr

Rubnica

que o

respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei ns 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabiiitação.

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

3.3 A simples apresentação da proposta implica, por parte do Iicitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua
participação na presente licitação, eximindo assim o pregoeiro do disposto noart. 97 da Lei ns 8.666/93.

3.4 Os itens constantesf do Termo de Referência que tiverem seu quantitativo total subdividido em cota principal
^ (referente a 75% do o£»/eto) destinada à disputa entre todos os interessados (ME, EPP, MEI, Empresas de Médio e
' y Grande Porte, etc.) e^^cota reservada (reférente a25% do oíycto/exclusivamente para disputa entre MICROEMPRESAS

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e cota de Itens-exclusivos a participação de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, serão julgados em consonância com a Lei^Compjementar 123/06 e alterações., ;

3.5 Para efeitos de participação das Microempresas,'Émpresâs de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual -
MEI, nesta licitação,!nos termos do-art. 32, inciso i; dá Lei Comprementar n® 123/2006, serãoconsiderados:

3.5.1. Microempresâ-PessòaJurjdicaj^ou.a.ela equiparada, que aufira;"èrn'cada anoj:alendário, receita bruta igual ou
inferior a R$360.000,00 (trezentos'e sesserita mil reais). ; •. - 'A/.' - ,•

3.5.2. Empresa de Pequeno Porte - Pessoa Jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezéiítos e-sessenta mil-reais)e igual QU:|nferíor a R$ 4.800:000,00 (quatro milhões e
oitocentosml! reais). í ^ |;*i

í li-rr '"r" ^
3.5.3. Microempreendedor lndlvidu'a!"7 MEI,- Pessoa Jurídica, oa'á; ela/equiparada; que aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta inferior'a'̂ R$ 81000,00. (oitenta e ,um mil reais) conforme Lei Cornplementar n? 123/2006 §
12,Art.l8-A; ' ' I

-v'A- • • /•/•; 'y- •)'-y - I

3.6 Não fará jus ao fegimè diferenciado'e_favòjeado na.s'liç!taçõès públiçás previsto na Lei Complementar n2 123/2006
a Microempresâ ou-Empresa de Pequénò Porte" ou,Micjó'-Emprèendedqr--lndividuaj - MEI, que estejam enquadradas
(os) em alguma das hipóteses previstas riós.Jnclsòs;râ'Xl da§'42,;Ãrt.;^32j"dà-LeÍ Complementarjn'. 123/2006 esuas
alterações. ' •-..U"""..--.'A - í

^reRrbENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES a'= ' JA-, ^ li
' 1- r .

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 fár-se-á "me'diahté a apresentação dosseguintes docunientos:
•c

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 registradosna Junta Comercial ou no órgão competente;

c) original ou cópia autenticada da carteira de Identidade.
4.3 No caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou dirigente da empresa, deverá ser apresentada
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8es-ou conso ioriginal ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e suas eventuais alterai
devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente, no qual estejam expr
exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investldura, bem como carteira de identi

essos po

Jade.

m

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

preços e dos documentos de habilitação, juntamente com as declarações abaixo;

4.4.1 Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, para aquelas que
desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n2 123/2006, conforme modelo de
declaração constante do Anexo III ou Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial.

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

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

4.6 O pregoeiro poderá/a qualquermomento, requerer a 'doeumentaçâo que entender necessária à comprovação das
informações declaradas, tais.como:

4.6.1 Balanço Patrirnonial e Dernonstração dó^Resultado dó Exercício/rDRE comprovando ter receita bruta dentro dos
limites estabelecidos nosincisos !ejl.dq Artigo 39 da LCÍ23/05; '. -• _' '

4.6.2 Cópia da Declaração de Informação "Econômico-Fisçais_ da Pessoa .Jurídica - DIPJ. e respectivo recibo de
entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE.*-; ' '

4.7 Não serão admitidos mais de um|representante credenciado por emprésá, nem urn único representante para mais
de uma empresa, j ' ^ J^
4.8Anão apresentação ou incorreção nos (Jòcumentos de credenciamento desteedital, bem como a apresentação de
documentos ilegíveis, não excluirá á'empresa Jicitante do certame; mas impedirá o representante de se manifestar e
responder pela mesma, e de praticar quáiquef butro atoinerente a'este certame.

* 's

4.9 Aempresa licitante poderá, a quViquerJtempò, substituir,"o representante" legal por outro, desde que apresente
todos os documentos necessários para credenciamento.^' -i-:-.- . ^ •

4.10 após o encerramento dò credenciarhehto'-e-rec'ebirnènt"ò;-dos "envelopes não serão mais admitidos novos
participantes a este certame. .

' }

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

[5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO EIMPUGN_A_ÇQES AOlEDjTAL

5.1 Quaisquer pedidos de esclarecimento deverão ser enviados ao pregoeiro até dois dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da Sessão Pública ao e-mail indicado no preâmbulo deste edital.

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

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

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

[6. SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO

Iizaçao do ame,

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

7. ENTREGA DOS ENVELOPES :•

r 7.1 Os licitantes deverão apresentar proposta.de preços,e toda a documentação de habilitação no dia, hora e local
citados no preâmbulo deste Edital, em 2 (dois) envelopes lacrados e rubricados no fecho, em cuja parte externa, além
da razão social, esteja escrito:

\

RAZÃOSOCIAL DA EMPRESA - CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL SRP N9 XX/XXX

DATA E HORA

ENVELOPE N9 01 - PROPOSTA DE PREÇO

ÍS^ DA PROPOSTA DE PRÉÇÒS

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL SRP m XX/XXX

DATA E HORA

ENVELOPE N2 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

lli
» ^ i • ^

8.1 A proposta deverá ser digitada ou, impressa-por-qualqüèr meipTusuãl,-em papel tim.brado .do proponente, sem
cotações alternativas, emendas, rasüras; \entrelinhas bu omissõéC, "jencadérnada .ou grampeada e numerada

e a última

OtXtX i^uiiiciu uu riegâu, iiunic uu na£a«j'.^L;yiai uw.f.iiwjjuiiciikc, iluinyjwuw wi.iw, s..iv<.«i^yw telefonC, faX e
endereço eletrônico (e-mail), para contato,; bem comò-dadqs^bancários ihome e número do banco, agência e conta
corrente para fins de pagamento), conforniê"ímodélp'rconstáríté-do Anexo .V t Modeio^de-Proposta de Preços;

8.1.2 Preço unitário'de cada ítem, Valortòtahde cada'item,e>aior-global da proposta, que será osomatório dos itens
do GRUPO, expresso em réãis, com duas casas decimais"e por extenso; incluindo todos, os impostos taxas, fretes e
demais despesas decorrentes da entrega dos produto/serviço> ,em atendimento ào estabelecido no Termo de
Referência - Anexo I. • . "

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 e serão 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 e será contado
a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço.

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

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

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

8.8 Considerar-se-á que os preços apresentados e os lances formulados pela licitante são completos e suficientes para
assegurar a justa remuneração pela entrega dos produto/serviço objeto desta licitação, incluindo todos os tributos e
demais despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais còmo fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
despesas de transporte, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor,
devendo o preço ofertado corresponder,7igorosamente às^espeçificações-dojpbjeto liçitado. ' """ j

8.9 A demonstração/dalegitimidade do signatário da" proposta se dará mediante apresentação da seguinte
documentação: /--V- - , •" V; ^ " ' " • ! " - ^

8.9.1 No casode Pròcurador: ' - - ' f 1

a. instrumento de mandato público; ou;.j •' '-1^ -
b. Instrumento de mandato^ part|culàr, '̂assinadó p"eloxVep^"sentante'Jeg^ 'da empresa, com firma
reconhecida em Cártóríoj juntamente cp^m .documentolde cÔnstitu!ção..^a'empresa e alterações, conforme o
caso, em atendimento ao a'rti''28,'da Lèr8'':666/93, ondelsé verifiqúVqüelo.socidjsijbsVritor possui legitimidade
para outorgar a procuração referida. L,\\/\. ' i

i -V

: . í \ ^ ~ 118.10.2 No caso de socío-gerehte: \\) . " i " . '
\ ,l ;f k/ _! /,'j, • ' ' • " ^

a. Documento de ^constituição da\emprésá""e^-altéráçÕes,^ no-.quáKestejam expreissos poderes para exercer
direitos eassumir obrigações decorrentes de-.talJnvestidura.Tr^-:i'-.r-:: I ^ |
Fica dispensado a ^apreséntação;rdaV'docúméntação.;éxigida moltem/8.9j'sè^_caso'já tiver sido apresentada no
credenciamento. ! 11X,
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A
RuIh

áconsiderai '̂como

9. HABILITAÇÃO DOS LiciTAhITES

9.1 Os documentos apresentados nesta'licitãçãoldeyerão; - -1- j

a) estar em nome do-licitante, corh um úhicq húmerò de ÇNPj,-ressalvado pcaso de filial; .r |
b) estar no prazo de.validade estabelecido, pelo órgão expedidòr; • • - í
c) ser apresentados em-original, em publicação da imprensa oficial òu em cópia> autenticada por cartório, ou por
membro da Equipe de;Apoio*e,neste casO, somente será efetuado mediante aapresentação dp original.

9.2 Quando se tratarfde certidões vencíveiis em que a vãlidade não esteja expressa, ou certidões em que não
possuem validade sWão .considerados válidos ds'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;
e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7" da Constituição Federal de 1988.
9.4 AHABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante aapresentação da seguinte documentação:
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9.4.1 prova de registro comercial, no caso de empresa individual;

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

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

9.4.4 Decretode autorização, noj:aso de empresa_ou_s_ociedade estrangeira em funcionamento_np país.

9.4.5 Cédula de identidade e CPF.do Administrador ou proprietário em caso de empresa individuál.
< I

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

9.5.1 Prova de regularidade com a Fazenda Federal e com a-Seguridade Sócia) - INSS mediante Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a: Tributos Federais-'e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, abrangendo inclusive as contribuições sbciáis-previstasmas^^álíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da
Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991;. T , !

' "•

9.5.2 Prova de Inscrição no ^ " "" "

Rubpfc

o Càdastro Naclònál de Pessoa Jurídica (CNPJ); •/ .
'-..'-•'s; \ ^ : W - \! // \ •-

9.5.3 Prova de inscrição no Cadastro de-ContribuIntes Estadual, relativo acdbrhicílio ou sede da licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatívehcom o objeto contratual; ;

I ' ' „ . , • \

9.5.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou_^ede_dailicitante, mediante Certidão Negativa de
Débitos Fiscais; i

H
. 'i

9.5

Inscrição

.4 Prova de regularidade com'a"l:azenda-EstadüaJ, do domicílio ou sède dá;licitante, mediante Certidão Negativa de
:rição na Dívida Ativa; • V. " '•''•.-rT"-- '' i

9.5.5 Prova de regularidade coma Fazenda'Münicipal,'-reiatiya'áo'ISSQN -.Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza,
através da Certidão Negativa de Débitos'Fiscais.e'Certidâò"Néga"tiva deTnscriçãò de Débitos na Dívida Ativa;

9.5.6 Prova de regularidade relativa ao Fundt^de-Garantia-por_-fempd de Serviço - FGTS, mediante Certificado de
Regularidade do FGTS-CRF, emitida pela Caixa Eçpnômica Federair"""" |
9.5.7 Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT)l emitida por órgão competente da Justiça do Trabalho. (Conforme Art. 3" da Lei n" 12.440/2011).

i

9.6 AQUALIFICAÇÃp ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante apresentação dós seguintes documentos:

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

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

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

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ISG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

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

' ' , 1

Obs: O Balanço Patrimonial deverá vir acompanhando dos termos de Abertura e Encérafnento devidamente
registrado. 1. ' . .K •' " •

I . . .V í-v' ' i
i ' ' y—% '

9.7 As empresas que apresentarem índicesjguais>u-infenpres^a-01 (um) deverão cornprovar sua qualificação
econômico-financelfá mediante^apital mínimo de'10% (déz"pòr^çentb), calculado sobre o valor vencido pelo
licitante. j . 'Vv1' :

•, í I •, 'V "• ' ' i . • ••• '
9.8 Serão considerados aceitos-cómo -.ná forníà-da lei. Or balanço patrirnóniaT e dèmónstrações contábeis assim
apresentados: | ••
a)publicados em Diário Oficial; ou ,'j'v ; \ . i •'• . ;
b)publicados emjornal de grande circulaçãb;.ou."_'::.1 :• .(;• . !
cj registrados na Junta Comercial da sede ou domicí[io_do Ijcitaritè; òu •-' j
d) por cópia do Livro Diário autentica'(jò pela Junta Comercial da\,sede ou ^domicílio do licitante, na forma da IN n
107 do Departamento Nacional..do'í^Registro\do Comércio 7rDNRÇ de;fl3 de maio de 2008, acompanhada
obrigatoriamente dós Termos dé'Ál3èrtiirá,e^-de,Encerramento; ou/^, \( /// \
e) Através de Escrituração ContábihbÍgitar(kcD), nos termos da InWução NprrhativfRFB NS 1774, de 22 de dezembro
de2017. \ "\vX\ !?-'?.• • , • - '̂í^ , !
9.9 As empresas com rhenos de um exéfcíçiò:fihanceiro;devern.cümpfir,a"exigência deste item mediante apresentação
de Balanço deAbertura ou do último Balánçb-Çatfifnoriial Ièyantãbo';"coiifprmé ò caso.' ;

9.10 AQUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovã*da"ãtravelda-áp'fésentaçãb de: ?
í - . - ' ';•> . * ' ' . ;

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

9.11 Deverá ser apresentado'ainda pelo licitante:

9.11.1 Declaração de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art. 72 da Constituição Federal de 1988
emitida pelo representante legal do licitante, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão de obra que
constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, conforme modelo constante do Anexo VI;

9.11.2 ADeclaração da Inexistência de Fato Impeditivo da sua habilitação, conforme modelo do Anexo Vil deste
Edital;

9.12 Disposições gerais sobre habilitação:
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AO

9.12.1 Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição
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 oficiaisae orgaos e
entidades emissores de certidões constitui meio legai de prova.

9.12.3 Caso haja divergência entre os n^s do CNPJ mencionados na proposta e nos documentos exigidos, tai
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 llcitante for a matriz> todos os documentos-deverão estar em nome desta,-e se a llcitante for a filiai, todos
os documentos deverão^éstar em nome da filiai, exceto os. documentos que, pela sua natureza, sejam emitidos
somente em nome da matriz.

9.12.5 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação da regularidade fiscal observará a
disciplina estabelecida nos artigos 42 e 43'da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterado pela Lei
Complementar n2147/2014. i

10. JULGAMENTO " - ^ —

10.1Classificação das Proportás "'/" ' ^ •

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

\ '• I( * ' ' * • t * •

a) rubrica e análise preliminar das! propostas em conformídàde-com. o òbjéto e exigências'deste edital e seus
anexos,sendo imediatamente desclassificadas aqüelas que estiverem em''désacordo;

b) classificação para", a fase de lances .da pmpòstã jdé'MENOR PREÇÒ UNITÁRIO, edaquelas apresentadas com valores
sucessivos esuperiores em até 10% (dez porpnto) em,relação ao menor'preço;,' ' |
c) classificação dejaté três proppstas;,\quaÍsquer que sejam qs'/vaiores/ofertados, quandoj não houverem, no
mínimo, três propostas válidas nas cõndiçõesdèfinidas na alínea fajVí, ' >' -V" ;

^ ^ . • r • •'/ !
••pára á fase de-,jahces:lmpõrtá a'-.perda do direito dé participar da fase

10.1.2 Existindo discrepância entre os, valores unitários,e^tótaiSi-prevalecerão os unitários e, havendo discordância
entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerá b.valor deste último. "•

10.1.3. Serão desclassificadas as propostas que:

10.1.3.1 contiveremcotação de objeto diverso do requerido nesta licitação;

10.1.3.2 não atendam às exigências deste editai;

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

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

10.2 Caso o envelope com a Indicação externa "Proposta de Preços" não possua o conteúdo exigível neste
procedimento llcitatório, estará o licitante automaticamente excluído. Independentemente do conteúdo do outro

d) a não classificação da proposta
competitiva.
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envelope.

10.3 A desclassificação da proposta do licitante Importa preclusão do seu direito de participa
verbais.

r da fase de

10.4 Fase de Lances Verbais

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

10.4.2 O licitantesomente pod^á^ferecex[ançeJnferJor ao últirrip, por eje ofertadp^e registrado._

10.4.3 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de còndições, ficarem empatadas, será realizado sorteio para
definir a ordem de,apresentação dos lances,.ressalvados os casos de "erhpate ficto" previsto no art. 44 da Lei
Complementar n9 123/06; |

!. • • : . ^ • i
10.4.4 Não havendo .mais interesse das licitantes-em'apresentar lance verbal e não havendo empate, será
encerrada aetapa competitiva eordenadas as ofeftp';pelo crjtéfio^dp, MENOR VALOR UNITÁRIO. |

^ *7"' !
10.4.5As ofertasserão ordénadáspêlo criténo-dô Menor Preço Unitário.--' i

10.4.6 Olicitante que ofertar ò MENOR'yAlO'̂ .S6rá classificado em prlrneirb,lugar^":--:f '̂ ^ j
! . -i V- ' • ' •'

10.4.7 Se estiverem.participando do\certame mic?oemprésas;;empresas.de pequeno porte e sociedades cooperativas
será observada a disciplina estabelecidàmos artigos 44e 45 .da Léi 'Complementar 123/06. \

10.4.8 O pregoeiroi poderá ainda fazer,.contraproposta apriicitante. que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
observado o critério dejulgamento è o';válor estirhado para á contrata"ção. l ,

10.4.9 Alicitante quese abstiverlde^apresentárlance verbal, quando'convocàda':pelo pregoelro, ficará excluída dessa
etapa e terá mantido o seu últimoívalórapresehtado para éfeito.de Ordenação.das propostas. • •

! " V///— ' - i
10.4.10 Não poderá, haver çÍesistência\-doVlançes ofèrtadoSjjsdjeitáhdp-sé^o.proponente desistente às penalidades
constantes deste edital e na legislação^pertinerite.-\ v'. - -

11. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

.. ,

'•.li,

- \ .

11.1 Encerrada a etapa competitiva, ordenadas as propostas e efetuada a negociação, 6 pregoeiro procederá ao
juigamento pelocritèrio do menorpreçounitário. ;

11.2 O pregoeiro reàlizará a aceitação da proposta;.

11.3 O preço ofertado^^finardé cadã'item deve ser igual oii*mênor~ao'valdr estimado pela Administração para o
respectivo item.

11.4 Em seguida, o pregoelro examinará a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao
atendimento dos requisitos e especificações constantes noeditai e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito e
verificará a habilitação do licitante conforme as disposições do edital.

11.5 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório, o pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor.
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11.6 O licitante vencedor terá o prazo estabelecido pelo pregoeiro para apresentação da prop
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 uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível
com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

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

11.10 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital é seus anexos.

/ ' • )

12. JULGAMENTO DÁ HABILITAÇÃO , |
í ;

12.1 Ultrapassada aTase de análise das, propostas e abertqs gs envelopes "documentos dé habilitação" não caberá
desclassificar os licitantes por motivo relacionado" cpmVá proposta, sãlvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidosapós o julgamento, , ^ ./'...-'./Vv , •

12.2 O licitante qiie çleixar"yde?^ãpresentaf^quaisquèrrdos.;.docüm"eíitps :exigidos'-n^^ enveloÍ5e "documentos de
habilitação", ou os apresentar em.desàcordo com^o estabelecido neste "ôdital pu conh;irregularida'des, será inabilitado,
sem prejuízo da aplicação da sanção-prévistamo aft;-?® da Lei'10.520/02,' nãosé admitindo complementação posterior
, > rx"'. '• ' ' ' .ti'' '
a sessão. ; ^ i x* 1' 'O • • 1

i \ V t •••' -- , "1 I o • • • c

' , / v '• • í '.V ' ' • 1
12.3 Para as microempresas e empresás^de pequeno porte,|a comprovação'da regularidade fiscal observará adisciplina
estabelecida no artigo 43 da Lei ComplernentarÍ23, dê 14/12/06. ' ; j

12.4 Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciÁda, na qual serão registradas as oçôfrências relevantes eque, ao final, será
assinada pelo pregoeiro e pelos licitantes présentes. . ' -

12.5 Se não houver temposuficiente para a^ab"erUíra e julgarnènto.dos envelopes "proposta de preços" e "documentos
de habilitação" em ;uma^únicà sessão„qu;.airiclà, se^surgiremidúvidas qúe não possam ser dirlrnidas de imediato, os
motivos serão consignados em ata e 'a'sêssão serájsüspehsa,"^tendo-coritiriüidade em nova sessão, para a qual serão
intimados os licitantes. " ..--V'\ í'V' " '

12.6 Após encerrada a licitação, os envelopS colítendó^-a.dócumentação ficarão em posse.do FjVegoeiro de modo a
garantir a execução contratual. - • ^ I

13. RECURSOS I . . /
i . - • • '

13.1 Dos atos do Pregoéjro neste processo licitatório cabe, recurso, a ser interposto no final da sessão pública, com
registro em ata da síntese.das suas.razões, podendo b licitante interessado juntar memoriáis 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 O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceltando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, na própria sessão pública.

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

n" -SS
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13.5 Se não reconsiderar sua decisão o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente infor nado, à-^tork
competente, que proferirá decisão definitiva.

13.6 Os autos permanecerão com vista franqueada na sala do Departamento de Licitações da Prereitura iviunicipai ae
São João dos Patos/MA a todos os interessados.

13.7 Identificado o licitante declarado vencedor do certame, o pregoeiro indagará aos licitantes remanescentes,
respeitandoa ordem de classificação, sobre o interesse de integrar, com os mesmos valores apresentados pelolicitante
vencedor, o Cadastro de Reserva da Ata de Registro de Preços.

14. HOMOLOGAÇÃO _

14.1 Não havendo manifestação de recurso, o pregoeiro declarará a proponente vencedora (Béneficiária da Ata de
Registro de Preços) e submeterá o processo à apreciação da autoridade superior, que poderá homologar, revogar ou
anular o procedimento licitatório. , • - • . j

14.2 Ocorrendo a Imánifèstaçâo de ihterposiçao de recurso, caberá 'à autoridade cpmpeterite a adjudicação e
homologação da licitação. • • :

15. DA ATA DEREGISTRO.de PREÇOS '

15.1 Homologado o resuItadó^^de^a--licitação, a Prefeitura Municipal, de São/Joãò idos Patos/MA convocara os
fornecedores classificados, párá'assihatLira da.Atá de. Registro.de Preços, no prazo de'até 5 (cinco) dias úteis, podendo
esse prazo ser prorrogado uma vez,.'pòr.;jguahpepíodo, quandp/solicitado.peio fprnecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito peja administração.*/','i \ !
15.2 Arecusa injustificada em assinar .á:Ataide. Registro de Preçbs.dentrq do prazo assinalado no item anterior, poderá
ensejar a aplicação das penalidadesestabelecidas neste edital;

15.3 Éfacultado a Prefeitura Munjcipar,de'são,João dos Patos/MA, quando.o çbnvocado .não assi.nar a ata de registro
de preços no prazo e condições"estabèlecidos neste edital, convocar os.'IÍc[tarites remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo ém iguaÍ.prá.zo*e't}as'mesmas condições prppostas.peió primeiro classificado.

f -.''íx 'iv..''-.. . ' -• 'r' '<
15.4 Será incluído, ha respectiva ata^o registro cios...licitantes'que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços
Iguais aos do licitante vencedor na seqüênciajda:classificaçãb;dtf"certamé;,,---': •• ' [

15.5 O registro a que se refere o item'15.4 .tem/por objejivp .a formação de cadastro de ireserva no caso de
impossibilidade deatendimento pelo primeirò"colocá"do'da ãtá. y -'' " -" . •

15.6 Se houver mais de um licitante que aceitar cotar ps bêns ou,serviços com preços iguais aosdo licitante vencedor,
serão classificados segundo a ordem do último lance apresentado durante a fase competitiva. i

15.7 Aordem de classificação dos licitantes.registrados na ata deverá ser respeitada nasxontratações.

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, nocaso de divergência, as especificações e condições doeditai.

15.9 É facultado a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, quando o proponente vencedor recusar-se a
assinar aata de registro de preços ou retirar a nota deempenho no prazo e nas condições estabelecidas, ou ainda
quando rescindir o contrato por inadimplência, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para, após comprovados os requisitos 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 edital e demais normas
pertinentes.

15.10 AAta de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA a firmar contratação na
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quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, ob^de
pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdadec

16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

16.1 O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços,
providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local da entrega dos
produto/serviço, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou
projeto básico, nos termos da Lei n2 8.666/93 e da Lei ns 10.520/2002, adequado ao registro de preços do qual
pretende fazer parte, devendo ainda:

a) garantir queos atos relatiyos-à sua inciusão no registro de preços-estejam formalizados e aprovados pela autoridade
competente; '

b) manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante á utilização da Intenção de Registro de Preços, sua
concordância com o;bbjeto a serlicitado, antes da realização do procedimento licitatório; ?

c) tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições; ;

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

17. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1 ,

17.1 Avalidade da Ata de Registro de>reços será de 12(doze) meses contínuos, incluídas as.eventuals prorrogações.

18. CONTRATAÇÃO ; i „ hi- —^ ' i
' . . ^ ^ ^ ^

i • 1.' i: ' i " i
18.1 Quando da existência de demanda'para o-pbjeto registrado, a, Prefeitura'Municipal de São João dos Patos/MA
convocará o detentor do menor prêçb-^registrado para o item demànÜado para retirada da Nota de Empenho e/ou
assinatura do contrato (Anexo IX),"no'prázó dé 05 (cinco) dias úteis,-o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo llcitante';vèncedòr.'durante o.seu'transcursó e dèsde que ocorra motivo justificado,
aceito pela Prefeitura Municipal deSão Joãò dos-Patós/MÁ..:';

18.2 Arecusa injustificada do forhececÍdr'beneficiário do registro dá preços em retirar a nota de; empenho dentro do
prazo estabelecido lhe sujeitará, além das demais;penalidàdes;prevlst_as-em lei, as do presente edital.

18.3 A nota de enripenho, deverá ser retirada e/oú ' ò contrato assinado por representante do fornecedor
beneficiário do registro de preços, devidamente habilitado.

18.4 Aretirada da nòta de empenho e/ou assinatura do contrato está condicionada à manutenção da regularidade da
habilitação.

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

18.6 Avigência dos contratos decorrentes desta licitação obedecerão aos termos do Art. 57 da Lei n" 8.666/93.

18.8 Os contratos decorrentes desta licitação poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65, da Lei n9
8.666/93.

19. GERENCIAMENTO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Ogerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Prefeitura
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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 especificaçõe
registrado;

Rubi^à^
do produto/^rviço

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

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

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

' t

e) conduzir eventuais' procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado; - '

f) subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao ^descumprimento de
obrigações pelofornecedor; - ' . '

g) coordenar as formalidades e fiscaÍizar..o cumpfimèntó-das; cóndlções ajustadas no edital da licitação e na
presenteAta. . •

o-*'-;-'" • ".M
20. ALTERAÇÕES NA ATAE REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

20.1 Évedado efetuar acréscimos nos'quantitativos fixados pelá' atade registro de preços.

20.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou^bèris registra'dos, cabendo aò órgão gerenciador promover as negociações
junto aos fornecedores, observadas as disposições-contidàs-na álíneá-"d" dó inciso II do capufdo art. 65 da Lei n®
8.666/93. i í-;' i /

."•iv
20.3 Quando o preço registrado" ,tornafrse. superior ao preço praticado ho mercado por motivo superveniente, a
Prefeitura Municipal de São João^dos'Patos/MA convocará os fornecedores para'negociarem a redução os preços aos
valores praticados pelo mercado. -•

20.4 Os fornecedores que não acêltaferh redüzir^seus preços^aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade."-% " •;

20.5 Aordem de ciaissificação 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; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade denegociação.

20.7 Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA deverá proceder à
revogação da ata deregistro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 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.
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21. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

21.10 registro do fornecedor será cancelado quando, este:

a) descumprir as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando esse se tornar superior ao praticado no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 79 da Lei n9 10.520/02.

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

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

a) por razões de interesse público ou a pedido do fornecedor. i

22. CONDIÇÕES PARA ENTREGA ERECEBIMENTO DO^OBJFTp. ,.
' ''' ' ' J=-"" !

22.1 Os pedidos dos produtos/serviços a sere'm-entregLÍes^'Rrefeitufa, Municipal de São João dos Patos/MA, serão
realizados ao longojda vigência' da-Ata.de Registro de Preços. As sojicitações sérao-formalizadas e encaminhadas à
Contratada, nos prazos indicádos^no-Terrho/.de Referênciái-Anexo •l,>ór'meio 'de''fax, e-mail, óu outro meio, onde
estarão detalhados os produtòs/serviços a serem entregues.." . ' '

vv ' " . . . • , ' i

22.2 As quantidades previstas no Termo de Referência - Anexo 1, são estimadas para o período de validade da Ata de
Registro de Preços, reservando-se' a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA o direito de adquirir o
quantitativo que julgar necessário, pòd^do ser parcial, integral pu rnesrrio abster-se de adquirir o objeto.

22.3 O recebimento do objeto será nós rhbldés do Art! 73 á 76 da Lei;8.666/93. :
' . M I
' . ; S , .X ' '!• y/' - " !

22.4 A Prefeitura Municipal de/Sãò'João'dos'Patos/MA rejeitará^,/nò todo- ou em parte, os produtos/serviços
entregues em desacordo com o^Vespectivó--Térmo de Referência;.especificações'e condições deste Edital, da proposta
de preços e do contrato. , ; •, v ;

22.5 O recebimento do objeto não eximirá'à-.éoNTRATAbA dá.respónsabilidade civii, nem da ético-profissional, pela
perfeita execução do contrato. \

23. FISCALIZAÇÃO • ' / . j

23.1 Sem prejuízo jda plena responsabilidade da CONTRATADÁ, o contrato será fiscalizado pelo CONTRATANTE,
mediante servidordesignado pela Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA, designado Gestorda Ata e Fiscal do
Contrato.

24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

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

24.4 Opagamento somente será efetuado após oadimplemento das obrigações contratuais pertinentes, confori^o ort.
40, §32, Lei n2 8.666/93.

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

24.6 A Contratante efetuará a'retenção'e'o recoíhimento de trlbutos;'quando a leglslaçâo^asslm exigir.
• • •'

24.7 Em caso de atraSo no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela BENEFICIÁRIA DA
ATA/CONTRATADA, estB fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na
qual poderá incidir juros moratórios àtaxa de 7,14% (sete inteiros e quatorze décimos por cento) ao ano, equivalente
ao índicede 0,0001956, "prd rata die". ..J ' ;

24.8 Caso o pagarnento devido seja antecipado p̂elo ÇONTRATÁNTE, o respectivo montante sofrerá desconto
proporcional, nas mesrhas condlç^s estábelé^ídas noMtem 24.7.. ;;r, _ i

25. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA-MUNICIPAL DE SAOÜOAO PATOS/MA '
t v''-—•'í 1 .A - . V';
í ~ \\ •/-./ V--' "*•- 'ir.'", . A '' 'í ' ' .

25.1 Além das obrigações previstas npijefmo' de ReferênclaV-ÀnexO Ideste edital, a Prefeitura Municipal de São João
dos Patos/MA, compromete-se a: • i

\ '• r..' !
25.2 Prestar as Informações e os esclarecimentos que venharn a ser solicitados'pela beneficiária da Ata de Registro de
Preços; 1 , - - .

• 'A , ' A- ;
25.3 Comunicar à beneficiária da Ata^deVReglstro' dè Préços qualquer Irregularidade verificada na execução dos
produtos/serviços e interromper Imediatamente ã execução, sefor ocasó; ./»-i i

25.4 Proporcionar todas as faGilldadêsjn'dlspèhsáv,eis.à boa execuçãÕ"daiobrlga'ções contràtuais,;lncluslve permitindo
o acesso de empregados,. prepostos'òu^repres'ehtántes da beneficiária da Ata de Registro; de Preços, devidamente
identificados, quando necessário, às dépêndêndasjJa Preféltura MunlçipaJ.de São João dos Patos/MA;

25.5 Rejeitar, no todo ou ,em parte, os~prodL]to^/se'rvlços'a serem:entregües-em desacordo com as especificações e
obrigações assumidas pelo fornecedor; t

1 " ^ " -A/''/ . • !
25.6 Fornecer atestados de capacidade técnica,'quando solicitado e desde que a empresa tenha cumprido com
suas obrigações; , - ' . '

25.7 Notificar a beneficiária da Ata de Registro de Preços qua'ntO à requisição do objeto mediante o envio da nota de
empenho, aserrepassada via fax, e-mall ou outro meio, ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

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

26. DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

26.1 Além das obrigações previstas no Termo de Referência, Anexo Ideste edital, o fornecedor beneficiário do registro
fica obrigado a:

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

Krtl'
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26.3 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, e a
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, impostos, tributos e contribuições, obri
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatíc^ com a Pre
Municipal de São João dos Patos/MA;

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

26.5 Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto, devendo estar Incluídas
no preço proposto todas as despesas com materiais/serviços, alimentação, equipamento, insumos, mão de obra,
fretes, embalagens, seguros,-impostos; taxas,-tarifas,-encargos sociais-e trabalhistas-e demais despesas necessárias à
perfeita execução do contrato; ' ° • ;

26.6 Disponibilizar com antecedência mínima de 30 minutos, de toda infraestrutura necessária à entrega dos
produtos/serviços em conformidade com a solicitação da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA, e conforme
estabelecido no Terrrio de Referência, Anexo I; , '

26.7 Entregar os produtos/serviços nas condições,-m.o endereço,' prazo e quantidades solicitadas, a contar da
solicitação feita pela Prefeitura,.Municipal dé^Sãd^João^os Fíatos/MA;"..-- } . , . i

26.8 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ab Gontratarite ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo quando daVeritrega.dqs^ produps/serviços, não excluindo ou-reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou oacompanhamento pelò-CONTRATANTE; 1V

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

•s 1 — •

26.10 Deverá estar apta a fazer subcontratáções para atender as necessidades específicas dos eventos, quando assim
solicitado e autorizado pela Prefeitura-Municipál de SãoJoão dos Patos/MA; ' '' '

26.11 Apresentar para entrega dòs^prodütbs/se^iços, profissionais, capacitados e-treinados dentro dos padrões de
qualidade que assegurem a satisfação^dos clientesdiretos e indiretos;

26.12 Designar e infonriar ao ContratántejiuW^P^ofissioTiali.íPrepbstb'̂ .-nome e telefone) para acompanhar e se
responsabilizar pela'entrega dos produtos/serviços, o quál-reportar-se-á-dÍrát_annente à Fiscalização contratual;

26.13 Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela FISCALIZAÇÃO os produtos/serviços que, a Juízo desta, não
forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimono preço contratado; i

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

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

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

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
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Municipal de São João dos Patos/MA.

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

27. DO INADIMPLEMENTO ESANÇÕES

27.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não
celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo ini^neo, fizer declaração falsa^u cometer fraude fiscal, mediante procedimento
administrativoque lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitare contratar com a União,
Estados, Distrito Federal'ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistemade Cadastro de Fornecedores do
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.

' - . !

27.2. Em caso de inexecuçio parcial ou total das condições.-fixadas neste editai, erros ou atraso e quaisquer outras
irregularidades não justificadas, poderãoser aplicadas-isoIadá;ou,cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla
defesa,asseguintes.penalidades: 1

27.2.1. Multa de; ' í

• N\/',•" •
1. 1% (um por cento) por hora sobrevo valor da-Nota de;Empenho em,caso de atendimento de chamado para
regularização da operacionalidade do sistema de telefonia fíxa e.m prazo-superior a 24 (vinte e quatro) horas, limitada
a 20 (vinte) horas, contadas da solicitação (chamado). ;Após-*'a-2Ò3,(vigésima) hora de atraso e a critério da
Administração, poderá configurar, nèssá-hipófesej inexecução total .da'obrigação assumida, sem; prejuízo da rescisão
unilateral da avença; ' j- r . '

I ' •
li. 0,5% (meio por cento) por hora soBfe ò\vaíor.da Nota de Empenho, ém caso de atraso superior a 48 (quarenta e
oito) horas no refazimento de sewjçps em desconformidade corn b'exigido ou Incompletos, limitada a 24 (vinte e
quatro) horas. Apósla 24^ hora de atraso eà critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de
forma a configurar,'nessa hipótese,^ inexecução parcial ou tqtaKda obrigação" assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença; • ' - . . '

ill. 10% (dez porcento) sobre o valor da contratação; ern,casp.de inexecução parcial da obrigação assumida;

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

27.3 Asanção de irnpedimento do direito de licitar ou contratar com o Município poderá ser aplicada ao fornecedor
juntamente com a de multa. As penalidades são Independentes e a aplicação deuma não exclui as demais.

27.4 Objetivando evitar dano ao Erário, aAdministração poderá adotar medida cautelár suspendendo o pagamento à
Contratada na proporção deeventual multa a seraplicada após a condenação em regular processo administrativo.

27.5 As multas previstas neste Edital serão descontadas após regular processo administrativo dos pagamentos devidos
pela Administração.

27.6 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores
aos 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 ocomprovante de
pagamento a esta Administração, sob penade cobrança judicial.

qu(

Rubri

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

caso^-e^
não prece"

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

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

27.10 As sanções descritas-n«te item também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

27.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o
iicitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no .Edital e das demais
cominações legais. 1

28. DISPOSIÇÕES GERAIS • - ' : •' . ;

28.1 o pregoeiro poderá solicitar-parecer de'técnicos 'pertencentes ab.quádro-de pèssoal da Prefeitura Municipal de
SãoJoão dos Patos/MA ou, aindaj.de péssò.as físicas ou jurídicas estranhasá ele, para orientarsua decisão.

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

! i . - . •

28.3 O pregoeiro pu a Autoridade'Superior,.no interesse.da! Administração, poderá relevar omissões puramente
formais, desde que| não comprometam! a proposta, a legislação vigente e a lisura desta licitação, reservando-se o
direito de promovei; diligências destinadas a esclarecer ou a.complernentar a instrução do processo, em qualquerfase
da licitação, vedada a inclusão pôstefior dedocumento ouinformação que deveria constar no ato da sessão pública.

í '• / '.W.'- , '••••>' ;
28.4 As normas que disciplinam este^Prégãp serão sempre interpretadas'êm favor da ampliação'da disputa entre os
proponentes, desdeíque não cómprométam o,interesse:da Administraçao,;a firialidade e a segurança da contratação.

, ' í'. 'V '
28.5 Em casode discrepância entre os anexos e-o Edital prevalecerá a redação^deste. ,

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

^ f

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 dé SãoJoão dos Patos/MA ou no Diário Oficial dò Estado do Maranhão.

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

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

28.12 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

\o "l/o

ptícpl

Rubn

Anexo I Termo de Referência

Anexo II Modelo de carta credencial

Anexo li! Modelo de Declaração de Enquadramento como MIcroempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IV Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
Anexo V Modelo de proposta de preços
Anexo VI Modelo de Declaração de cumprimento do Inciso YXXIW do art.7g, CF/88
AnexoVII Modelo depecláfação de inexistência de fatos impeditivos da habilitação ;
Anexo VIII Minuta da'Ata de Registro de Preços . = , ^
Anexo IX Minutando Contrato . ;

Anexo X Modelo de solicitação de pagamento , ;
Anexo XI Modelo de declaração de opção pelo SIMPLES . • . - . .
Anexo XII Recibo de retirada de edital " , .... , . !

"'í'c\ -w^-. -•*> y i""t! j

,<.São .João dos^Patos - íyiA, XX;de XXXXXXXX de2021:.;

v\,. W ' i.

} Qéssyka Raflégiá;Llrna.,Sous'a v. y''
; jSeçret.ájicMu.niçjpáJ;dè Àssistênciá!Social
'j Portaria n2.010/2021 _ •; !

! <! '. 1 V • , ,

- W'//\\i\ .-v-
.A/'

V-". •.
\ "• V

- ..I -j"

i, ,
• I . ;

.ii'L

..j (''•

^ /
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Rubri

1.1. Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de urnas funerárias e serviços de translado, para
atender as famílias carentes do Município de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM

ITEM

URNAS ESERVIÇOS FUNERÁRIOS - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME EEPP

DESCRIÇÃO

URNA TAMANHO NORMAL COTA DE 25% PARA ME'
' " ^EEPP- Urna, adulto em madeira de plnos,-^estiJo

sextavada corti varão pu _yerãozinho.rdouràdo,
chavetas eifi metál do"urãdò7" acabamento externo
perolizado ou pintüraÍdé'a^bTbrlíl\d,yácabamento
interno com forro em TNT,~com babado e.tràyesseirò
solto. Com as- dimensões externo "de l-,60cm até
l,90cm de còmprimentó por 043 cm Largura,com 23.
cm de altura. Dimensão interná:-039 cm de largura,
com 23 cm de' altura. Produtos-e Sèrviços que

acompanham o funeral, correspondem .preparação
normal do falecido deixando "pronto'para velório,
com edredom personalizado.' Sóbre^-, ©".falecido,
castiçais conforme o credo religioso. Com'mortalha
masculina ou feminina, confojrpé sòjicitaçãò.v ,

URNA INFANTIL: Com 0,50cm.!.até;T,20mt, "de"
comprimento, em^madeira de pinos;^com..2jduas)^
chavetas ei 02;-:(dois) suport^"" de-i^da-ladá
AcabamentOj externo: Com pintura "de alto-b'filhò;
Acabamento] interno: Em forro TNT, sem babado,"
com as dimensões externo 0,20cm, de" altura, por
0,28cm, Largura. Produtos è Serviços que
acompanharn'ò funeral correspondem preparação
normal do falecido deixando pronto para velório.
Sobre o falecido, pastiçals. conforme ..' o credo
Religioso. Com mortalha masculina ou feminina,
conforme solicitação.

Translado em veículo funerário, rodovia
pavimentada. Km rodado

TOTAL:

QUANT.

"25;

100

10.000

UNIDADE

Unid.'

Unid:

Km

URNAS • PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO

DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE

V.UNIT.

R$917,26

•R$486,73

R$ 2,18

V.UNIT.

V. TOTAL

RS 22.931,50

RS 48.673,00

RS 21.800,00

R$ 93.404,50

V. TOTAL
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URNA TAMANHO NORMAL - Urna, adulto em

madeira de pinos, estilo sextavada com varão ou

verãozinhc dourado, chavetas em metal dourado,

acabamento externo perollzado ou pintura de auto

brilho, acabamento interno com forro em TNT, com

babado e travesseiro solto. Com as dimensões

externo de l,60cm até l,90cm de comprimento por

043 cm Largura, com 23 cm de altura. Dimensão

interna: 039 cm de largura, com 23 cm de altura.
Produtos e Serviços que acompanham o funeral,
correspondem preparação normal d^ falecido
deixando pronto^-para vejório, com edredom
personalizado. Sobre o falecido, castiçais conforme o
credo religioso.. Com rnortalha masculina ou
feminina, conforme solicitação.

TOTAL:

VALOR GLOBAL

75 Unid.

n°

RS917,26 RS68.794,50

RS 68.794,50

R$ 162.199,00

Obs: As estimativas de quantidade cónstituém mera previsão, dimensionada, ,e serve somente como referência para
elaboração da proposta não estando a CONTRATANTE obrjgada a realizá-las em sua totalidade, não cabendo a
CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação e/ou-indenizáção; Portanto, a CONTRATANTE se reserva
ao direitode, a seu critério, utilizar ou,riâd as quãntidâdes previstas. _ ' ' , ' ;

1.2. Na hipótese de não havervencedor para a cota reservada, èsta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante^de sua recusa,-aosJicitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado
da cota principal. í |. V"A ' ' ' í
1.3. Se a mesma empresa vencer a cota" reservada e a cota pfíncji5al, á "contratação das cotas deverá ocorrer pelo
menorpreço. ' l
1.4. Será dada ja prioridade de aquisiçãoi.aos pro'dutòs'clas .cotas''reservadas quando forem adjudicados aos
licitantes qualificados còmo mÍcroempresas'̂ óü-èmprêsas' de'peqüeno'porte, ressalvados os casos em que a cota
reservada for inadequada para atender as^quantida^es ou as cbridições do pedido, conforme vier aser decidido pela
Administração, nos termos do art. 82, §42 do, b¥créto n:-8.538;'dé 2ÓÍ5." !
1.5. O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses, contados do(a) assinatura do contrato ou documento
equivalente.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Anecessidade desta aquisição-depreende-se pela competência gestora do município em manter os serviços
de assistenciaiismo prestados por este município. Esta aquisição objetiva garantir que os benefícios eventuais
destinados a cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social e as famílias referenciadas, ou não, nos
equipamentos que ofertam serviços sócio assistenciais, impossibilitados em arcar por conta própria com o
enfrentamento de contingencials sociais, em caráter de urgência e emergência. Nesse sentido, se faz necessário a
contratação de empresa para prestação de serviços funerários, aquisição de conjunto básico e translado de féretro,
com fornecimento do material necessário, para atender as famílias em vulnerabilidade social, através da Secretaria
Municipal da Assistência Social. Dessa forma, torna-se indispensável e fundamental a aquisição dos itens constantes
neste Termo de Referência.

2.2. Solicita-se a contratação amparada por pregão, a qual permite a esta administração realizar suas aquisições
em consonância com as demandas, além dese conseguir melhores condições para aquisição através do procedimento
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iicltatórlo realizado com maior número de interessados na comercialização dos produtos, onde a i
de suma importância para manteresta administração na execução de suas atividades durante o íxercício dè"Z0^. A
aquisição de oxigênio medicinal e ar comprimido destina-se a suprir as demandas das unida les de saúde^deste
município bem como em atendimento das demandas do hospital municipal, assegurando o contínuo fornecimento
desses itens.

2.3. Justifica-se a adoção da licitação na modalidade pelo Sistema de Registro de Preços, por estar evidenciada a
necessidade de contratações freqüentes por se tratar de um objeto cuja natureza não possibilita definir previamente o
quantitativo demandado durante a vigência do contrato, bem como a possibilidade de se realizar a licitação
independentemente de prévia indicação orçamentária, agilizando-se o processo de aquisição.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS COMUNS

\ ^

a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto está disponível para compra ou
contratação a qualquer momento; . " ' í

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

c) Desnecessidade 'de peculiaridade para satisfação.da'Administração,, ou seja, o serviço é comum pois satisfaz
necessidades comuns, não precisando conter cafacterísticas peculiarés para atingir seus fins. '

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS ECRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO.

4.1. Constitui objeto desta licitaçãoá.PERMISSÃO de serviços funerários. ,.; ' j
4.2. As empresas vencedoras se comprometem a executarem os serviçosjde^acordo com os padrões estabelecidos no
instrumento contratual, bem como,{á obedécer-às-disposições 'legais vigentes que regulamentam a prestação dos
serviços funerários, sem prejuízo da observância_das Legislações Municipais, Estaduais e Federais vigentes, aplicáveis à
espécie. i '
4.3. As empresas vencedoras se çomprornetem a executar osserviços com capacitação em excelência do atendimento
geral e específico, para o atendimento, dos serviços funerários envolvendo: o Desenvolvimento Gerencial,
Desenvolvimento de Gestão Estratégica\e^ó Desenvolvimento daj Assêssoriá ,noj,acòmpanhamerito e sustentação da
excelência do atendimento.

4.4. Os serviços funerários são considerados'cómpulsóriòs, de prestação obrigatória, devendo obedecer oseguinte:
4.4.1. Assistência telefônica 24h para átendímentó à,famíira ènlutada e realização dos serviços funerários.
4.4.2. Serviço de atèndimento externo de Vssikência, com profissiónàis çre"dénciados junto a Prefeitura Municipal de
São João dos Patos para tomar, em nome da família, todas as providências necessárias à realizaçãp do funeral;
4.4.3. Venda de urnas, caixões e esquifes; /' . i
4.4.4. Translado do corpo cadavérlco humano para o local onde será realizado ovelório; /
4.4.5. Translado do corpo cadavérico humano para o cemitério onde será realizado o sepultamento;
4.4.6. Outros serviços estritamente necessários ao sepultamento do corpo cadavérico humano, obedecidas as
disposições legais. [
4.5. Serão considerados aceitos osserviços que estiverem em estrita conformidade com' o descrito acima.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. receber o objeto nas condições estabelecidas no Editai e seus anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente a conformidade dos serviços com as especificações constantes do Edita! e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço
prestado, para queseja substituído, reparado ou corrigido;
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5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através d', cemiss^/^^
especialmente designado;
5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objet
estabelecidos no Edital e seus anexos;

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

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Apartir daassinatura do CONTRATO, prestar osserviços funerários deacordo com as noj;mas e especificações
legaise com as estabelecidaspela municipalidade. • • . , ' '
6.2. Apartir da assinatura do CONTRATO, executar os serviços funerários pelos valores/apresentados na proposta
vencedora. • _ - : ' ;
6.3. A partir da:assinatura do CONTRATO, atender, todas as determinações e especificações estabelecidos pela
municipalidade, previstas,na legislação e no CONTRATO. ^ ^ ;
6.4. A partir da assinatura do CONTRATO, zélar para que nos sepultamentos não haja qualquer distinção por
motivo de crença religiosa e, em qualquer caso,\discrimiháção-fündada em etnia, sexo, cor, trabalho ou convicções
políticas, durante o período da PERMISSÃO.' ' Jl.' - • •
6.5. Apartir da assinatura-dò CONTRATO,'Õbservar e respeitar todàtalegislação-arnbiental relativa à prestação dos
serviçosfunerários.j
6.6. AContratada se obriga'a.exécutár^^o opjeto de_staJlicitaçãp,.reypeitandò-'os serviços de práter obrigatório e
facultativo, devendo manter, equipe/técnica especializada,l;Com equipamentos adequados, paraja perfeita execução
dos serviços abaixo discriminados: • . ' ' , i
6.6.1. Fornecimento'de urnas, ataúdes e caixões mortuários para pessoas falecidas; ^ j
6.6.2. Remoção e transporte de cadáveres,-sãlva hos casps em' que.o tranpòrte deva ser realizado por autoridade
policial; 1 - I 1; ^ Í " ;
6.6.3. Ornamentaçãp.e instalação,mortuaria^de qualquer espécie; f y .

!•

I

'i

'paryWgistròyde Óbitos ern'''c'aVtóribs dê;jêgistro civil, delegacias de polícia,
instituto médico legal, liberação decòrpòs em hospitais, clínicas; casas de,saúde, órgãos ou repartições públicas;
6.6.8. Outros serviços Inerentes auxlliarey^compjem"éntare's,jassumi os encargos e^obrigações, sem direito
aqualquer restituição por parte da Münjcipàljdadé;^ ' '^ -
6.7. Comunicar'à Contratante, no prazp rnáxlmó de 24 (vinte é quãtrò) h'òras que antecede à data da entrega, os
motivos que impossibilitem ocumprimento dó prázo prèvisto,'cóm adevida comprovação;. '
6.8. Manter, durante toda á execução dó contrato,"ém compatibilidade com as obrigações-assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;' • - '
6.9. Indicar prepostò para representárla durante a execução do contrato. . .

7. DA SUBCONTRÃTAÇÃO - ' , "

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

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

9.1. Nos termos do art. 67 Lei ns 8.666, de 1993, será designado representante para acom
execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, porqualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e,
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n9 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem corno o nome dos f4nj:io_nários eyerituaímente envolvidos,
determinando o que for-necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos àautoridade competente para as providências cabíveis. !

10. DO PAGAMENTO

panhar e fisfienizar a

com a execução 5

10.1. O pagameríto será realizado no prazo máximo _dé-.até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, pyra;créclJtO)ém. banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado. ' , !

10.1.1. Os pagamentos decorrerítès^de despesas cujos valores não.ultrápassem ,o limite de que trata oinciso II do art.
24 da Lei 8.666, de Í993, devèrâo ser-efetuados no prazo de até 5 (cihcò) dias úteis, conUdos dadata daapresentação
da Nota Fiscal, nos termos do árL'55, §39, da Lei 8.666, de 1993. • •
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nòta fiscaj 'ou fatura rio momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato. ,.. . ' ,
10.3. A Nota Fiscal oü Fatura deverá ser obrigatoriamente,acompanhada da corriprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-lih'e áÔ SICAF bu, na irripòssibllidadé de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eietrônicos oficiais ou à.dpçumentação.mençionada no art. 29 da Lei n^ 8.666, de 1993.
10.3.1. Constatando-se a situação deirregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências
previstas no do art. 31 da Instrução-Nprniativa ns 3, de 26 de abril dè;2Ó18. ,
10.4. Havendo erro na apreseritãção dai Nòta'Fiscal ou dos docümentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidáção'da^de'spesa, como, por exernplOj obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade impostalóu inadimplência, ò pagamento ficará sobrestado até que a' Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para".,pagãmentò iniciàr-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para á Contratante. i
10.5. Será considerada data do pagamento o clia em.qüe constar'corno emitida a ordem bancária para pagamento.
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada cònsulta para verificar a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital. ' ' .
10.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. Oprazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
10.8. Previamente â emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta
para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com oPoder Público, bem como ocorrências Impeditivas indiretas, observado odisposto no art.
29, da Instrução Normativa n9 3, de 26 de abril de 2018.
10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto àexistência de pagamento aser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.
10.10. Persistindo a Irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo aefetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, casoa contratada não regularize sua situação.
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10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivd d
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em
máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicáveT
10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar ns 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da p^cela, é calculada mediantea apijcação da seguintefórmula:
10.14. '
EM =IXNXVP, sendo;>•' |
EM =Encargos moratórios; - - • ;
N= Número de dias entre a data prevista'para'o pagamento ê a do,efetivo pagamento; ' |
VP= Valor da parcela a ser paga. - . . ;
I= índice de compensação financeira =0,00016438, assitriiapurado: 'I

[.6/100 )CV-Hs'b,Òpbl6438

qualquer

l = (TX) 1 =

;;j65;
' j"".—. *
\ I \

W: / y :

/.--.TX =_Percehtu'arcla taxa anual = 6%

f - -. -y

11. DO REAJUSTE

11.1.

propostas. , j,. . i.
11.1.1. Dentro do^prazo de vigência^ dd-cdntratd"e-mediante..solicitáçãoj dá contratada, osj preços contratados
poderão sofrer reajuste após o intèrregno_de.um,.ano,.aplicando-se-O: índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadase concluídas após á ocorrência da anuaíidade. '>
11.2. Nos reajustes subsequentes^ap'primeiro; o interregnó mínimo,de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste. (í'V('- " 'V'/ ' !
11.3. No caso de. atraso ou nãoj.djyu.igàção'do índice de reaju^arnehtO/^p CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pelaúltima variáçâocophecida, liquidandpa' diferença correspondentetão logo seja divulgado o
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada'a apresentar-mèmória'de'cá]cúIo referente ao reajustamento de preços
dovalor remanescente, serfipre queeste ocprrer. ~T^^ —- •' • -í
11.4. Nas aferições finais, o índice utiiizado.'para'reajusteserá,.obrigat9riámente, o definitivo, i
11.5. Caso o índice estabelecido para reajüslàmentò yenha'â ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então,ém vigor.
11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao "índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento. - - .

Os preços são fixos é irreajustáveis no prazo"dé um and contado'dá^data limite parala apresentação das
is. i • •

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.2.

seguintes sanções:

Comete infração administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
falhar ou fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal;

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as
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12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
Contratante;

12.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
até o limite de 15 (quinze) dias;
12.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor totai do contrato, no caso de inexecução total do
objeto;
12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada deforma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
12.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Uni^o^om o consjequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos; !
12.2.6.1.ASanção de impedimento de licitare contratar prevista neste sObitem também é aplicáye! em quaisquerdas
hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste Termode Referência. - [
12.2.7. declaração dè inidoneidáde para licitar ou contratar com a Administração Pública,, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição,ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a.Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
12.3. As sanções previstas nos subitens 16.2;i);.16.2.5,';rl^^ poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamentecom as de multa, descontandò-a;dòs;págarhentos=a sererirefetuados.

" Também ficam sujeitas~às:-'penalidá'dès'do art. 87, III •e';iy'da Lei ps 8.666, de 1993, as empresas ou12.4.

profissionais que:
12.4.1. tenham sofrido condenação definitjya"'por praticar, por melo'dplo'sos," frau
quaisquer tributos; j
12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando/a frustrar òSidbjêtivos da licitação;
12.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar'com'''a.Administração em virtude de atos
praticados. | i. r.,:
12.5. Aaplicação de qualquer dasipénaOjdades^pxeyistay realjza/jse;Áem;pr^^^^ administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999; -x 'r"' •'''/ '
12.6. As multas devidas e/oúÍp?éjuízos{caUsádos, à Contratante^^ serão/deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favorjda União, ou deduzidos da-garantia, oü ainda;;'quandp for ócaso, serão inscritos na Divida Ativa da
União e cobrados judicialmente. ./-t-''/' • '
12.6.1. Caso a Contratante determine,;^a"rrhultf;devèrá"serTecplhiçlá/hp]prazo máximo de 10'(dez) dias, a contar da
data do recebimento da comuniçação enyiada^peia-autòridade competente.".';. - |
12.7. Caso o valor da multa não seja súfiçientVpára^cõbnr os'préjuízòs causados pela conduta do licitante, a União
ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente jüdicialmenté',/cbnfornie artigo 419 do Código Civil.
12.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções; levará em consideração a.gravidade da conduta do
infrator, o caráter;educativo da pena, bem como o danb causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade, j ' • '
12.9. Se, durante o processo de aplicação de-penalidade, se houver indícios de prática de Infração administrativa
tipificada pela Lei ns 12.846, de 12 de agosto de 2013, corriò ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
Instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirão seu rito
normal na unidade administrativa.

12.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
12.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

SA

parcela in

."•fraude fiscal no recolhimento de

ilícitos
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13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de R$ 162.199,00 (cento e sessenta e dois mil, ceni
reais).

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Rubriçí

o e noventa/^ove

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos
termos do art. 15 da Lei Federal n2, 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. A emissão da nota de empenho
ficará a cargo do Setor de Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do Processo Licitatório ou
número do Contrato, anexando a cópja ao Procedo Administrativo de Licitação. O Setor de Compras solicitará ao
Setor de Contabilidade, a^ernlssio da nota de reserva de dotação orçamentária, bem como, a nota de empenho que
deverá conter a autorização do ordenador de despesas.

São João dps Patos-MA, 13.de janelro de 2021.

<a Raflégia Lilwa^Sbüsa' ^
unlcipaLde Assistência Social

•; ••/''' • /Portaria n2 010/2021 .
\ - V I

í i' •í

I k

Gustavo Carvalho Silva . ;
i i,i 1, Chefe Setor de Compras

li u • ry >

V-.v.'

, i' i

r"-'^
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ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

com sede na

Rubri

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

completa - nome, RG, CPF,

Pelo ^:-presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s)
Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem
confere(m) amplos poderes pára junto a Prefeitura Municipal, de São João dos Patos/MA (ou de forma
genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atós necessários para
representar a outórgante na licitação na modalidade' de pregão n^ (oude forma genérica para licitações em
geral), usando dos recursos legais e acompanhando-òs, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
desistir de recursos, interpô-jps; apreséntar'lances verbais, .negociar preços-e demais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar compromissos oü'acordo's, receber e" dar quitaçãp,-.podendo ainda, substabelecer
esta para outrem,Ícom ou sérn'réseryàs de siguais poderes, dando .tiido; por bòm firme e valioso, e,
em especial, para (se foro caso de apenas uma licitação). • '

1. Local e data : ' ,!
2. Assinatura do representante legalda empresa comfirmá reconhecida

1 i í •

' ^ • . • •

,'N

I - v

•ij /'

—• 'l.-.rV*
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ANEXO MI

MODELO DE DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

A empresa ...^. , signatária, in^rita no CNPJ sob o n.s
sediada na (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o

Sr. (a) portador da Carteira de Identidade ns SSP e do CPF
n2 DECLARA, para fins do disposto np subitem dp edital, do Pregão Presencial n2
XX/XXX, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente
data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art.^Ssrdã.LeiiCcímpiementar n^ 123, dé 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE; PEQUENO:P(^RTE, conforme inciso •ir"do,'̂ art;^32 da_ Lei"GqmpÍèmentar n9 123, de
14/12/2006. ; " ^ VíC;;-.j

i 'W \''' A r ''.'1; • ;
1V. \ / -V..~ - •'. { • !/ • í

ra, ainda, que ía\-'empresa .está .excluída das/Vedações constantes, do § 49 do art.
Tjentar n9 123, dé^Í4 de^dezembra de 2ÒÓ6, i = ^

Declara

39 da Lei Complementar

• K'
.

ov.

1

-'"'Z

y.

de '.ide 2021. '

, /j^^./Assinatüra-dq résponsá^/éi)- . ;

' z>..,' ' !

OBS: i
j . • .

1) Assinalar com üm '0(" a condição da empresa. <

2) Esta declaração deverá ser entregue o pregoeiro, após a abertura da Sessão, em separado e antes da
abertura dos envelopes de Proposta de Preço e de Habilitação exigidos nesta licitação, pelas empresas
que pretenderem" se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado é favorecido previsto na Lei
Complementar n9 123/2006 e alterações posteriores.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

Rui

A empresa , signatária, inscrita no CNPJ sob o n.2
sediada na (endereço completo) por seu representante legal, declara, sob as penas da
Lei, nos termos do artigq,4Vinciso Vllj da-Lei Federal n.2 10.520/02,-^possuir todos-os requisitos constantes
do edital que a habiiite^a participar do Pregão Presencial n.s XX/XXX. ;

/ * i

Declara, outrqssim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seüs termos.

i.

1 I

: V-A V •

j,,

- • ' r '

.de^...'...'.l:.-.; ;....Vde 2021.

-Y ^(Assinatura do responsável) -
. h -r--. V

\ •'
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ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL n 2 XX/XXX.

Prezados Senhores,

Rubpíba

Pela presente,^submetemos-à-apreciação-de-V. 5 5,,a-nossa-proposta-^relatlva à licitação
em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que; temos pleno conhecimento das condições em
que se desenvolverão, os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de
qualificação definidos no edital do Pregão Presencia! n9 XX/XXX. i

1. PROPONENTE:

RAZÃO

SOCIAL: i ^ 'A'-
CNPJ: • . l' \

I -'>• •- - . _r' i ^

ENDEREÇO:.

TELEFONE:

••'5 ' ..y

FAX:i l:Èi^MAIL:_

2. PROPOSTA DÈ PREÇOS: |
..'>

f»-

í ' '
. M.;

\ •' \V • /;/;
. aV V\\ í

v\'.

3. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA* ••í.y:' (/ . ^
4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPpSTÀ:'-i\.-,^^-'̂ ^^^^^^ - j
5. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA PARAmSPONIBILÍZAR TÔbÀ aIn^^^^ EVENTO:
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:! ^ |
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: V . ' ' í
8. INFORMAÇÕÈS DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ OCONTRATO (Nome, RG, GPF, Endereço):
9. ENDEREÇO E TELEFONE: .

de de 2021. '

(Assinatura do responsável)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXII! DO ART. 7S, CF/88

A empresa

. sediada na

, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.s
_(ende,reço cp_mp!eto),. pqr._seu representante

legal, declara, sob as penás da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos
em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou
atividade, menor dé 16 (dezesseis) anos, exceto na condiçãode aprendiz, a partir de 14 (cjuatorze) anos, em
conformidade com o Inciso XXXIII do art. 72, da Constituição Federale com a Lei n2 9.854/99.

de: :. de:2021'.

\(Assinátura-dd rêsponsáveJ);., •
' S. < . • . . . . •' >

• ' 1 r

• \) í

iíw

:r./

.7% -
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Rubri

A empresa

, sediada na

,, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.2
_{ejidereço. cornRletp),„por jeu representante

legai, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.2, da Lei Federal n.2 8'.666/93, que até a
presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do Pregão Presenciaii n.s XX/XXX, e que
contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

I

Declara, outrossirri, conhecer na íntegra o Edita! e que,se submete a todos os seus terrnos;

de'..; ;. de 2021:
" - •" • '

;S.-i -.1 ,/.•••

r

i (Assinatura dó responsável);

;•<;

r \ X

• •;o
• .íi V\' ?',
• '• •" \' . •>

•, '

• -'l " . -

• ;/•'
'í '•

(•"V " •

•- í ,-V
/" -- • I

..-li-'
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ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N2 SRP-XX/XXX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

RubuCa

Aos XXXXX dia(s) do mês de XXXXXXXXX de dois mil e dezoito , o Município de São João dos Patos, com sede na
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, CEP 65665-000 nos termos da Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada
no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Presencial.para.Registro.de,Preços n° SRP-XX/XXX,. .RESOLVE registrar os preços para (objeto
licitado), tendo sido os refèridos preços oferecidos pela empresa, cuja proposta foi classificada ém primeiro lugar no
certame supracitado. • ,

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO . , ^ '!
i - • . I

1.1. Registro dê Preços para a futura e eventual .aquisição,de urnas funerárias e serviços de translado, para
atender as famílias carentes do Município deSãqJoãò^dòs Patbs/MÁ; para oexercício de 202Í. ;

•-•V

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALÍpADE.DOS PREÇOS
' f" '' •- " f--

> .. /• J

A presente Ata de Registro de Preçosreços terá yalidadé por12 (doze) mesescontados a partir dasua assinatura.

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

Parágrafo segundo: Apartir da.ássinaVra ciá' Áta de Registro de: Preços p fornecedor assume, o compromisso de
atender, durante o prazo de sua vigência;>ps p.èdidos realizados, é^sè-obrigá a cumprir, ha íntegra, todas as condições
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive,;às"péhaliclades legalmente çabíveis.'pelo descumprimento de quaisquer de
suas cláusulas. ; V" • • - !

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ÁTA DE;REGISTRO DE PREÇOS- j

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços quaiqüèr órgão ou entidade daAdministração Pública Municipal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, 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 declassificação.

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,
desdeque 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, ao d
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os c
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

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

Parágrafo Único: Aempresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em
conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLAUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO ,
• ' ' ' - '

O pagamento será/efetuado mediante a entrega dos produto/serviço acompanhados da fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo com a nota de empenho, apósa conferência da quantidade e qualidade dòs materiais/serviços
porgestor a ser designado pela contratante. Observado o fecebimento definitivo da Nota FiscaLemitIda pela empresa
com discriminação idos bens, juntamente corri[o"íTe"rmo clè'-.Rècebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para'fÍhs.liqLii.dação;' '- ^ |

n°

3bro do quantiUü
rgãos parílB^^^Fjfss,

Parágrafo

nominativo,
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Fatura's.^ \

'• 'A') : y'\n; \
Parágrafo Segundo:.Será procédida consulta "em sítiosoficiaÍs'''antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR,
para verificação da'situação do mesm9,'.'relãtivâ"mentè àscpndições exigidas na contratação, cujos resultados serão
impressos ejuntados aos autos do prpcesso.p.rópripi. !• , ' ' - !

Parágrafo Terceiro::Casp haja aplicação de'rnulta, o valor será descontado déqualquer fatura ou' crédito existente na
contratante em favor do. FORNEcTpGR.\Ças"o/a'multa seja superior/aó crédito"êventualrnente existente, a diferença
será cobrada Administrativamente ou.judiciairnénte, se necessário.-',-T "•

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atràsps de pagamento, desde.que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma paraitanto, .fica convencidna^dà.-a-taxa de atualização-finahceira devida pela contratante, entre a data
acima referida e a ícorresponderite ao efetivp./adimp(emento d.aTornéciménto, mediante a aplicação da seguinte
fórmula: 1 , T"" ' . , . • i

EM=IxNxVP ; - ' •" ' ^ " , „ - • .
Onde: • • ' '

EM= Encargos Moratórios •'
N=número de dias|entre adata prevista para opagamento e,a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

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

365 365

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

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

ágrafo Primeiro:' OpagarríéntO'Será creditado em favor-do FORNECEDOR,-por meio'de ordem bancária ou cheque
ninativo, o qual^ocorrerá'áté.3Ó'(trinía) diasNcorridos,dó recebimento définitivoVdos materiais/serviços, após a
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0 fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência destí
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

1- Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legal da
contratada estabelecendo o prazo^ ^ justificativas para o
atraso, que sóserão aceitas rfíédiante crivo da Administração;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas,
até omáximo de 10?^ {dez por cento) sobre ovalor dos produto/serviço não entregues, recolhida|no prazo máximo de
15 (quinze) diascorridos, umavezcomunicada oficialmente; .1

i ' ' >;'ri
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor.dímatefial-não^entregues, no casode inexecução total ou parcial do
objeto contratado, recolhida no prazo de Í5;(quinzé).,dias corridos,^contado da comunicação oficial, sem embargo, de
indenização dos prejuízos poryeri'tufa causadòs;a*ó contratante pela.rÍãò,execução parcial outotal do contrato.

Parágrafo Primeiro'- Ficará irn'pedida"'de licitaj-'e de contraUr com a^-Ãdmiriistração-Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido odireito prévio^da'citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da
punição ou até que,seja promovida a,reabilitação perantelá própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante
que convocada dentro do prazo de '̂ validade da sua proposta, -não.celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou-apresenfar docurhentáção,falsa;-ensçjar o retardamento da execução doseu
objeto, não mantiver a proposta, falhar oufraudar na execução do objeto-pactuado, comportar-se de modo inldôneo
ou cometer fraude fiscal. •! 1, r,

í. L-

:n® ÇM

Atajii^

Parágrafo Segundo:- As sanções^reylstãsirio/riciso 1e no parágrafo prlrneiro-desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as'dos iricisos ''!Í':-Vnilt';facuitada adefesa prévia^do int'eress'adò,,no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis. . ^/ \

Parágrafo Terceiro -í Se a multa for dé^vaJqr,-SLiperiò'rrao'.valor dà"gãrantla prestada, além da perda desta, respondera a
empresa fornecedora pela sua diferença, ài;c|uarsefá.^escontãdá^dos pagamentos devidos pela Administração ou,
quando for o caso, cobrada judicialmente. S '- '-- ' " i

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

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS~

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

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

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

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, oContratante convocará os demais fornecedores, visanftó 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;

Rubri

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

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

i

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

O recebimento do objeto constante da presente ata-está condicionado à observância de suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens e-"instruções,-cabendo/a vérificaçãó ao. representante designado pela
contratante. • : . • ' - ' ' ^

Parágrafo Primeiro: Os Produtos entrégúes-deverão está'em perfeito estado, assim e deverão ser entregues no
endereço constante.na ordem de compra, acorfipanhadós dás respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo:'Serâo recebidos daseguinte forma:- - l f'

I - Provisoriamente, no ato dè entrega, pára efeito de posterior ^vérificaçãb jda conformidade ;do material com as
especificações constantes da proposta da empresa, marca, rnodelo e especificações técnicas. ^

. V:'-V'.' , • ''1. - !
II - Definitivamente, após a verificáçãò dá qualidade, da quantidadé dos produto/serviço e sua conseqüente aceitação,
mediante a emissão do Termo de Recebimentó"Defiriitivo assinado pèias partes em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório. . \ .

-1

CLÁUSULA DÉCIMA • DO CANCELAMENTO DA ATA DEREGISTRO-DE PREÇOS

1 '' /

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

• A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir asexigências daAta, porocorrência de casos fortüitos oude força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequívei em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.

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

SMl-

WÊfíWnO Ô6

• 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 apostiíamento 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 prSênté Ata de Reglstro^de Preços.serão autorizadas, caso acaso, peía contratante.
I

Parágrafo Único: A.emissão das ordens de fornecimento,:sua retificação ou cancelamento, total ou pardal, será
Igualmente autorizada peloórgão requisitante. . . . -t

' . " f| .1

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS EITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa_classlflcadá'em'primeiro .iugar^/signatária da presente Ata de Registro de Preços,
constamdo Encarte', que se constitui em.anéxojà presente Ata dé Registro de Preços. . ;

j \ ixt" " '• — • ••, i'' •• • S
, * • "v / I l"'. \ \ 1 • 4V • -l c

Parágrafo Único: Os preços, "expressos,em Real ,(RS), serão,fixos e Irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,
contado a partir da assinatura da presente Ata'de Registro de^íPreços. 'V ;!- i

\\\ I
CLÁUSULA DÉCIMAÍTERÇÉIRA-DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR- ''\v, !

; • • í —. ir y, i• I
A empresa fornecedora çomprometè-se a-cumprlr-as-obrlgaçõesrconstantes.rio edital e contrato, sem prejuízo das
decorrentes dasnormas, dos anexos e dà natureza da atividade. ' : ' '• í

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA-DASOBRIGAÇOES DA CONTRATANTE/^ /, ' 1

São obrigações do CONTRATANTE, além.das constantes no editaíé,do CpntratpV' - 5
, I • . ' •. * -1 ' • '

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagament"o(s)'da(s) Nóta(s) Fiscal(als)/Fatura(s) dá contratada, ajDÓs a efetiva entrega
dos materiais/serviços e emissão doTermó'de_Receblmento Definitivo;V '- • .

• "li

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

CLÁUSULA DÉCIMaIqUINTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
i

Integram esta Ata o' Editardo Pregão'P>êsehcial para Registro dê Preç5s~'n9~SRP-XX/XXX e a proposta da empresa
classificada em l? lugar.

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

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição Indispensável
para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Página 39 de 50



PJÍEC: EITlfRA 0£

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SÃO JOÃO DOS PATC
qualquer outro.

sam sor.diri

S, com e

E, por estarem assim, justase 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.-n9 06.089.668/000i-33

CONTRATANTE

' :./xxxxxxxxxxxxxxx)&
rSC.N;P:jrn9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,.,- '-T-;-,

VvV''' contratado i;
• A /AA--::.-

•, • vN / -.i:• /A ' / '•
• } ^ -'-' -'-A-- • -• *\í

V-

- V

/

-í* i • .

^ » I

'i'-í
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ANEXO IX

MINUTADO CONTRATO

CONTRATO N2 XXXXXXXXXXXXX

68

Rubn

0(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado pelo{a) Sr.(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sec. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF XXXXXXXXXXXXXX, residente na
XXXXXXXXXXXXXXXX, e...de"'oLrtr6'"ia^~a~fírma. XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNpJ (MF) sob o ne
XXXXXXXXXXXXXXXX, ^estabelecida à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante -denominada simpiesmente
CONTRATADA, neste,ato irepresentada pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente na , XXXXXXXXXX,
portador do(a) CPF XXXXXXXXXXXXXXXXXX,. tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do
qual são partes in^rantes_ o Edital do Pregão ns SRP-XX/XXX e.a'̂ proposta apresentada ipela CONTRATADA,
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas.disciplinares da Lei ns 10.520/02 e'da Lei ns 8.666/93,
mediante as cláusulas que se seguem: .

CLÁUSULA PRIMEIRÁ - DO OBJETO:r

. Opresente Contrato tem cbmojòbjètb.ó,Ftegist>o de Preços para â futuráVeyehtu^.aquisição.de urnas funerárias e
. . .--.L de '̂SÍo Jòão dos Patos/MÍü|, para o exercício deserviços de translado, pára atender ás-famíliãs carentes

2021.

. h-

I V

í ' .
i

; \ 1

;

. - i

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DÒ,CONTRATO .;

1. O valor deste contrato, é de RS
\ "-•> , • - // - i

xxxxxxxxxx-ixxxxVx^^ . I

2. Os quantitativos indicados na Planilhá'5de-^Fqrmaçãò-^dè—P?ebos'.'Constante dá proposta apresentada peia
CONTRATADA no Pregão SRP-XX/XXX sãomeramènte estimativos;não'acarretando à Administração do CONTRATANTE
qualquer obrigação puanto asua execução ou pagamento.,,- . ,Í

CLÁUSULA TERCEIRA - DÒ AMPARO LEGAL

i -
1. Alavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n^ SRP-XX/XXX, realizado com fundamento na
Lei ne 10.520, de 17 dejulho de2002, ha Lei ris 8.666/93e nas demais normas vigentes.^

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

' Jl .
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em XX de XXXXXXX de XXXXXXX extinguindo-se
de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluiro primeiro e incluiro último.

CLÁUSULA SEXTA- DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

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

1.2 - impedir qúe 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; •" . _ ' í
1.4- devolver os produto/serviço que não apresentarem condições de serem usados;
1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço deyoíyidps, mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarifado; | ' • \
1.6 - solicitar, por Intermédio de Autorizaçãò"dè''Fornecirnento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o

fornecimento dos produto/serviçãòbjeto destVContrato; ' • A' "y, <
.. ^ i '''̂ ''iTRATÁDA-.qualquer Irregularidade nofornecirhénto dos produto/serviço e Interromper

I, se'forVcáso. *'• ""'A' •r--" y \
1.7 - comunicar à CONTRATADA;

imediatamente o fornecimento

CLÁUSULA SÉTIMA-DOS ENCARGOS DÁCONTRATADA '

1. Caberá à CONTRATADA:

Up6ÊHiÂ'n''_£^

Ru^^a
sm 31 de Dezembro

1.1 - responder,
tais como:

a) salários;
bj.seguros de acldèntes;,'-,.""^^
c) taxas,.impostos e contribuições;-. ^
d) Indenizações; •

e) vale-refeição; '• p f - '-"-V
f) vales-tránsportes; e ' • j
g) outras que porventura venham aser.^crlaBas è exigidas pelo Governo. i

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas dlkiplináres do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vínculo empregatício com o órgão; ^ .

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quatido em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja" considerado Inconvehlente 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 dolo, durante o fornecimento do produto/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ouo acompanhamento pelo 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 ofornecimento do produto/serviço.

er, em relação'áÓs seus:empregados, por todas as despesas decorrentes dos produto/serviço,

anos; :• ; < • • :.'

gurosdeacldèrites;,'-,.""^^/m--'" ' •

•- M •:
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1.7 - efetuar a entrega do produto/serviço objeto da Autorização de Fornecimento
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebiment
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 obrigaçãode manter-se, durante toda a execução do c^n^r^o, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas ascondiçõéTde habilitação e,qualificação exigidas no Pregão nsSRP-XX/XXX. [

CLAUSULA OITAVA-DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS |
/ - ' ' !

1. ÀCONTRATADA caberá, ainda: , ' j

1.1 - assumir a responsabilidade por to'dos'oy'ehcárg"os^previdenciários e obrigações!sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigandq-se^a'saldá-los na.<éppca própria, vez que os sèus empregados não
manterão nenhum víriculo ernpregatíclo corn o CONTRATANTE;^'V- ^ ;

1.2 - assumir, também, aTespohsabilidacle por todas as proyidências-é obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando,^em pçorrênciardà espécie, forèm.vítimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço ou émxonexão com ejèVâihdálque acontecido em dependência'do CONTRATANTE;

j | ,y' ^ , t
1.3 - assumjr todos os encargoVde'põssíveí demanda trabalhista; civil oü penal, relacionadas ao fornecimento

do produto/serviço,'OrigÍnariamente oíl vinculada por prevenção, conexãp:Pu continência; e •,

D da Autoriza

I • * í ' : • ' i ' i '
1.4 - assurnir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscaiSre cqrnerciais resultantes da adjudicação deste

Contrato. j. ^
, - . /V\ . "1

2. A inadimplência da CONTRATADA',, còni> referência aos encargos estabelècidds no item anterior, nao transfere a
responsabilidade poV seu .pagamento à Ádministração.dõ OONTRATANTE,Tnern;poderá onerar o objeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia/expressVmynteXqüalqüér yíncuíp solidariedade, ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE. ••l'-""*' •- !

CLÁUSULA NONA-DAS OBRIGAÇÕES GERAIS^ • . \ / \

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

1.1 - expressamente proibida à contratação de servidor pertencente aó 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 fin,
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informaçõejs pertinenfes^^ssa
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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. Adespesa com ofornecimento do produto/sep/içb de qiie trata b;objeto, está acargo da dotação orçamentária:

xxxxxxxxxxxxmxxx,;
XXXXXXXXXXXX)Ò(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%, •
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxjf ' '
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxx^ • ' , ' ' V'

CLAUSULA DÉCIMA.TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADAideverá apresentari-hdtã^físcairpára-liquidação-e'pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada ern_ conta corrente pu^chequej:.nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.',

^ 'i. 5
I' <

2. Para efeito de cada pagamento" ã','nota'fiscàl ou fatura deverá estar acorhpanhada das guias'de comprovação da
regularidade fiscal para com a Sèguridadè Sòciál (INSS), a Fazendá-Fedêral) Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do CONTRATADO e o FGTS, em oríginal,òu'ern fotocópia autenticada. ''' !

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito-^de-rêcusar-o pagamento seV hb'ato-da atestação,; os produto/serviço
fornecidos não estiverem em perfeitas condiçõés de consumo ou.em desacordo com as especificações apresentadas e
aceitas. •

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

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços,'ou de compensação financeira poratrasode 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 = lxNxVP

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

365

I = (6/100)
365

1=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
/ - • , í

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

' • • • . • j
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO AUMENTO OU,SUPRESSÃa, ^ ;7;-, /. [

{ _ I
1. No interesse da Adrhinistração do CONTRATÀNTE, o.valor Iniciàl atualizado.deste.Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido atéo íirhite de 25%'(yinte''è'cihc'ó por cento),; conforme dispostb-no'artigo 65, parágrafos 19 e 29, da Lei
n98.666/93. ? ' -=!"'N /\ \

V• \v' l
í v' _ I

2. ACONTRATADA fica obrigada a acéjtár nas mesrnas condiçõesJicitadas ps,acréscimos ou supressõesque se fizerem
necessários, até olimite ora previsto,'calculado sobre ovalor a''5èr-contra^tàdo.,j'; )
3. Nenhum acréscimo òu supressão,'̂ poderá exceder olimite-estabelecido| nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado.entre,as'partes contratantes. •

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DAS PENALIDADESv |

1. Pela inexecuçãoUotal ou parcial;dèsW Contrato, ou pelo-descumprimeritò dòs'prazos e| demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATÀNTE poderá; garantida,a.prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções: • - ^•— - •" '

1.1 - advertência; '' '
1.2 - muitaide 10% (dez porcento) sobre o valor tótal deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida

no prazo de 15 (quinze) dias cprridos, contado da comunicaçãooficial; . j
1.3 - muitaide 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até a máximo de 10% (dez

por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadarhente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTÍ 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 máximp-de 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) sobreo valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, Injustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial;

1.5 - 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.

• 1" r

••h
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2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Púbiica, pelo prazo de até 5 (anc
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que apiicou a penaiidade, a CONTRATA

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 deciaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato; _ _
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa. ^

punição ou

DA que:

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará^sujeita,- ainda, ao cancelamento de sua Inscrição no Cadastro
de Fornecedores dó CONTRATANTE e, nó que couber, às derriais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.s
8.666/93. i

-X--

4. Comprovado impedimento ou reconhecida'força.màior/. devidamente justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, emVeiação a,um~dos eyentpserroiados np 1térn.2"'.déstá C[áusuia,7a;C0NTRATÁDA ficará isenta das
penalidades mencionadas. ' '"i !

í. i:,: í!- •!
5. As sanções de advertência e de impedirhento delicitar e contratar comia'Administração .do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas àCONTRATADA juntamente com.á de muitã,"cÍescôntando-a dos pagamentos aserern efetuados.

• - i
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DARESCISÃO.

1 •' ' _. ... J!'. i
1. Ainexecução total ou parcial do CpMrato enseja a"sua rescisão,'̂ conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei ns
8.666/93. , , '

2. A rescisão do Contrato poderá ser:' . O'\ " f

2.1 - deterrhinada por ato un!Íateral ^èsçntó"da'"Àdministraçiò dò CONTRATANTE; nos casos enumerados nos
incisos Ia Xli e XVII do artigo 78 da Lei'me'nciÓnada,".nótifícandò-sé-á'cÓNTRÁTADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias; ^ ^ " í

2.2 - amigável, por. acordo entre asVpãrW, 'i;eduzid"a"'.a ternío nó processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração do CONTRATANTE; '• / 1

2.3 - judicial; nos termos da legislação vigente sobrea matéria. /

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, 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.

•' • •'/ r". - J.
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CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

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

n°

Rubri

trativamente, serão

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.

SAO JOÃO DOS PATOS - MA, XX de.XXXXX de 2021

PREFEITURA, MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA
,CNPJ(MF). 06.089.668/0001-33

-ú:'contrâtânte . •'
^ r'.;

- V ,-r- .

V.;- .
•Ir:' Pixxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxm >

) .:;CNPÍ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxx
i. ' contratado(a). ;i'.

;i:P:
l'.!i '•

' ' Sl' V'< '

• ~-yy\ '••-y
• \sJ \ - U-- •

! ' S'-- V,. \ I

^ •-W t-,
'/ • • I ' '

. '.!í

•'V"v
, y / r -
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ANEXO X

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

de

Referente ao Processo ns XXXXXXXXXXXXXXX

Rubn

Encaminhamos ]em anexo a nota : 'fiscaln^^
R$ ' ( ^

no. Valor total de

para que seja providenciado pagamento conforrne" informãções abaixo;

EMPRESA: i • ;
IDENTIFICAÇÃO DÀ LICITAÇÃO/GFtUPC:.
OBJETO: ^ "• -

NSDA NOTA DE Er/IPENHO:

N2 DO CONTRATO;(SE HOUVER): '

\ " \

' I I

• . I. <

Apresentamos emanexo asCND de ÍNSS, FGÍS, Débitos Trabalhistas; Receita Federal; Estadual e

Municipal;noprazo de validade. •>: •-/r - '

Atenciosamente,
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ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

Rubnc

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), Inscrita no CNPJ sob o n® DECLARA à
(nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte da Contribuição social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o
PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei n^ 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente
inscrita no Regime Especiah Unificado -de^. Arrecadação-de Tributos-e^ Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei
Complementar ns 123,;de 14 de dezembro de,2006. ' - i

í • " • ' ^ . ' 1
Para esse efeito, a declarapte informa que: I- preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boá ordem, pelo prazo de. çinçp;áhps, contado da data da emissão, os documentos
que comprovam à origem de suas receitas é^áCefetiyãçãojçdè s.u despesas, bem assim a realização de
quaisqueroutros átós ou operações qué,vènhá'm' a modificàr.súà.situaçâo patrimonial; ;
b) cumpre asobrlgaçõésfácessórias.a^qlíe está sujeita, em cònforrpidade còm a legislação pertinente; II -
o signatário é representárité:legal''Clestã'empresa, assumindo d'çorhpfornissó .de informar à Secretaria da
Receita Federal dò Brasil e"à'Vésspà-"jurídÍcà,pagadora/imediatàm^^ eventual :desénquadramento da
presente situação'e está denteibè.^que/a-faisldadevhay prestaçãó'/destas informações, sem prejuízo do
disposto no art. 32 dá. Lei n^ 9.430,-.'de 1996, o sujeitarájjÜntamentê com as demais pessoas que para ela
concorrem, às penalidades prevlstas^ria-lègislação criminaLe~trÍbut'ária,'relativas à falddade ideológica (art.
299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária-:(art; 12-da'Lei ns 8.137, de 27 de dezembro de
1990). í' • i : '

li,.;

Locaièldatày.r.V.: .'.li.

....
r. •...

Asslhaturá^do Responsável
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ANEXO XIII

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

Rubri

PREGÃO PRESENCIAL N9 XX/XXX

OBJETO: Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de urnas funerárias e serviços de translado,
para atender as famílias carentes do Município de São Joio dos Patos/MA, para o exercício de 2021.

Processo nS XXXXXXXXXXXXXXXX"

Razão Social:

CNPJ n2_

Endereço:
E-mail:
Cidade:

Estado:

Telefone:

n .

Fax:'.

Pessoa para contato:

Recebemos nesta datà, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:

Senhor Licitante, ,

'de

• '-í

V\ i>• Assinatura .j / ,>;>

Visando comunicação futura^èntre.esta prefeitura^e essa ernpresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o
recibo de entrega dó, edital e remeter "ao Departámentó.de. Licitações/e Contratos, da Prefeitura Municipal de São
JoãodosPatos/MA oor meio do e-maii: • cDlsiDmá(S)"gmail.com oúpéssoalrnehte. A nãp remessa ido recibo exime o
Pregoeiro e o Departamento de' Licitações.-e-Contrátòs,-.da-'Pfefeítura Municipal de São João dos Patos/MA da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento'convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais. 'í • ^ j

Cidade - MA, de de 2021.
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