
ESTADO DO MARANHÃO j
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS,- MA

CNPJ N° 06.089.668/0001-33 |
Secretaria Municipal de Administração

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

Senhor Procurador/Assessor, >
f I' :

folhW®"1'9

^
Rut^a

Estamos encaminhamos em anexo os autõs do

0401002/2021:, para exame e aprovação, da Minuta do Edital e'|Cpntrato tendo como objeto
o Registro de Preços para o-fornecimento, sob demanda de Gás.Uqueféitojde Petróleo -
GLP (gás dejçpzinha), ãcondicionadpyém_ciliridroJd^P-13 - bótijão 13 kg, visando atender
as necessidades das diversás seçrptárlas,'"de'ã^c'órdÓ:c6m o preylstp .na Lei n® 10.520/2002,
Lei Complementar n®J 23/2006 alterada pelá"Lei Complementarjn® 147/2014 é o que couber
a Lei n® 8.666/93 e suas demais législações„pertinentes: "- ^ | 'í' •

iPròcesso. administrativo n°

)•-

i '' ^ y<'.. >. 1!
•Sendo o que dispomos para-ò^momento reiteramos nossos mais si

ima^econsideração.- - . .y.- t . • i

sinceros vo

tos de estimaje consideração.-

'.Ví

I ' í

i
I ) I •'

São^Joãp dos'Patos - MA, 19;'de janeiro de 2021.

Thuany Cpstàâej^á^omes
Secretária Munjçipayae^^

Portaf&TT^1/20Ã1

RECEBIDO EM; _B_/'^í /

ADVOGADO

OAB/MA: 15.793

www.saojoaodospatos.ma.gov.br |
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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FODHíaíii '̂ SL-

ÓRGÃO INTERESSADO:

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE EASSISTÊNCIA SOCIAL

PROCESSO:

0401002/2021

REGIME DE EXECUÇÃO: -

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREÇO
FORMA DE ADJUDICAÇÃO:;
POR ITEM

OBJETO , . • .

Registro de Prefòs para o fornecimento sob de'mandq,cie Gás Liqüefeito 'de Petróleo - GLP, (gás de cozinha),
acondicionado em cilindro de P-13- botijõó 13 kg,visando atender as necessfdàdes das diversas secretarias.

PREGÃO PRESENCIAL Ns XXX-CPL \
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

REGIDO PELA LEI N siO.520/02, LEI COMPLEMENTAR N' 123/2006, ALTERADO PELA LEI
COMPLEMENTAR N3147/2014, DECRETO FEDERAL N37.892/13, ALTERADO PELO 'pECRETO FEDERAL NS 8.250/14, LEI N°

8.666/93 EDEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

LOCAL EDATA DO RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS DE PREÇO E.DA DOCÚMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO ' • * '

V r\N •> • I i--""'

LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE, LICITAÇÃO - AVENIDA GETÚLIO ^ARGAS, 135 - CENTRO. CEP 65665-
000. • \ \ '* .-•* ' ' '
DATA: xx/xx/xxxx

HORÁRIO: XXhXXmin (HORÁRIO LOCAL)
. .

DIA, HORÁRIO, LOCAL EMEIO DE^CÇMUNICÁçÃp PARA OBTENÇÃO DOpOlfAL \
Dia: Segunda a sexta-feira r , ... ,

HoráriorOBhOOminàs 13h00min (hqráriòj^àlj-!iv ' í-j''),''' •
Locai: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO.^AVENíDA GETÚLIO VARGAS, 135^CENTRO. CEP 65665-000

i •, .-/• y •' , ' , i
\ '.-"'u • --v' - 1 ' ;

V,— V.

Pregceiro responsável:

I !

!! •,

SÓSTENES FERNANDO ALVES DESOUSA
'•Portaria N3 029/2021

Este instrumento contém: í1 I . V ^
Edital e seus anexos com 50 páginas

1 M
Senhor Lícitante,

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA e o licitante,
solicitamos a V.Sa. o preenchimento e remessa do RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL, em anexo, ao Departamento de
Licitações e Contratos, por melo doe-mail: cplsipma(5)gmaii.com. ou pessoalmente no endereço indicado acima.
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PREÂMBULO

ESTADO DO MARANHÃO |
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúllo Vargas, 135 - Centro. CEP65565-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33 1,

Rub

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

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

ASessão do Pregão terá início às xxhxxmin do dia.xx dejaneiro^de 2021, na Sala^da Comlssão'Permanente de Licitação
- Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. Cep 65665-000, quando serão recebic
contendo a proposta.comercial e documentos de habilitação. •

os'e;iniciadá.a abértura dos envelopes

Não havendo expediente pu ocorrendo qualquer fatò superveniente que impeça^a realização do certame na data
marcada, o recebimento e o início da abertura dos eriyelopès/eferentes a este Pregãoserão realizados no primeiro dia
útil subsequente, rio. mesmo horário e local ariterió.rmente"'estabelecido, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário.

11. OBJETO DA LICITACAO

l \\
s •/

1.1 Opresente Pregão tem por objetp p; Registro de" Preçqs^^ara o fornecimento sob demanda de Gas Liqüefeito de
Petróleo - GLP (gás de cozinha), acóndicionadó-emxilin7dfo' de.P:13 - bp^tijãp 13 kg, visando atender as necessidades
das diversas secretarias, conforme as'.especificações e condlções^descritaslno Anexb'l - TErImo DE REFERÊNCIA deste
Edital. } I

'.l> "

—' i.-

• i.

j

í t'.
1.2 O fornecimento será prestado pbr demanda, de acordo "com ás 'necessida(
Registro de Preços. ! -• ^

es do Órgão Gerenciador da Ata de

//' .ÇVÍ' -í • !
1.3 Apresente licitação e por Preço Unitário;:sendo que o valor total-estimado é de R$'66.732,15|(Sessenta
setecentos e trinta è dois reaise quinze*ceritavos)^-- v.'- ' j

. • N • ' • .-'Vv • .. I
1.4 Os orgãos e entidades públicas poderão'aderir, cô^mo-pafticiparitej;^"a;postéfiorj'' às, Atas .de Registro de Preços
efetuadas pela Prefeitura Municipaide São Joãp_dosTatpVMA..'""w- '-.j v '

J • - . 'a
12. RUBRICA Õ^MENTÁRIA : - : • ..

e sete mil

2.1 Édispensada a certificação dedotação orçamentária nos processos liçitatórios pára registro de preços, nos termos
do art. 15 da Lei Federal ns. 8.666/93, devendo serinformada no atp cornpra. AemisUo da nota de empenho ficará a
cargo do Setor de Cpntabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número dò Processo Licitatório ou número
do Contrato, anexando'a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. 0"Setòr deXompras solicitará ao Setor de
Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem como, a nota de empenho que deverá
conter aautorização do ordenador de despesas. '

[3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação exigida neste Edital e seus anexos. 1

3.2 Ficam impedidos de participar desta licitação os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas
jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo
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ESTADO DO MARANHÃO j
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N5 06.089.668/0001-33 1

entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueies que tenham sido decifrados mi
iicitar ou contratar com a Administração Púbiica, punidos com suspensão do direito de licit
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA. ''

i^apara

ar e contratar com a

3.2.1 Poderão participar empresas em situação de recuperação judiciai ou extrajudiciai, desde que comprove que o
respectivo piano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei ns 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabilitação. |

i
3.2.2 A declaração falsa reiativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Editai,sem prejuízo das demais penalidades previstas em iei.

3.3 A simples apresentação..da-,proposta Jmplica,- por-parte do licitante,-de que inexistem, fatosjque impeçam a sua
participação na presente iicitação, eximindoassim o pregoeiro do disposto no art; 97 da Lei ns 8.666/93.

- , jM; i
3.4 Os itens constantes dó Termo de Referência que tiverem seu quantitativo totai subdividido em cota principal
(referente a 75% do objeto) destinada à disputa entre tódòs òs interessados (MEj EPP, MEI, Empresas de Médio e
Grande Porte, etc.) é cota reservada (referente a 25% do objeto) exclusivamente para disputa entre MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e cota de itens-exclusivos'.a participação
PEQUENO PORTE, serão juigados em conscijâncíájcom a^Lei Complementar 123

3.5 Para efeitos de participaçãa-das^^Microenfpfésas, Empfèsas de Pèqueno-Pòrfe e^Micro Empreendedor Individual -
MEI, nesta iicitação,lnos termos .V:. _r,LL_=r_' tj 1...

de, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
I • • 1

/06 e alterações.

DS do' art>32> ihciso^i, da Lei Còmplementaf.n2'123/2006,-serãò considerados:

V-: "'Íávxv \y. u ;.-i i_ -i
3.5.1. Microempresa - Pessoa Jurídica,'óu a ela equiparada, pue.aufira, erh cada
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais):

? f >\ i • \

anp calendário, receita bruta igual ou

11

3.5.2. Empresa de Pequeno Porte - Pessoa Jurídica, oiTã ela equiparada,'que aufira, em, cada ano calendário, receita
bruta superior a R$-360:000,00 (trezentos e;sessenta"mirreais) e'lgijái ou'inferibr 3';R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mi! reais). i/i? i\- . ^ i

3.5.3. Mícroempreendedor Individual Pessoa Jurídica(;Joú- a eíá-'equiparada, -que aüfira, em cada ano-
conformé Lei.Complementar n? 123/2006 §calendário, receita bruta inferior a R$..81:000,00 (oitenta e-um mil reais)''con

i9,Art.i8-A; i •• '

3.6 Não fará jus ao regime diferenciado efàyprecídoVriásIiçitações.publicas prévistolnà Lei Complementar ns 123/2006
a Microempresa ouj Empresa de Pequeno Porte'oü^Micrp Empréèndedòr'lndividuai j MEi, que estejam enquadradas
(os) em alguma das" hipóteses previstas nos incisps Ia-xNo § 42, Art. 32, da Lèi,CpmplementarÍn'. 123/2006 e suas
alterações. •' ) • •

[4. CREDENCIAMENTO DOSREPRESENTANTES

4.1 Na data, hora eviocai designados.para a sessão, às empresas interessadas deverão^ apresentar-se e identificar-separa credenciamento junto opregoeiro. j
4.2 O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

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

i
b) original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social je suas alterações ou consolidado,
devidamente registrados naJunta Comerciai ou no órgãocompetente;
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ESTADO DO MARANHÃO |
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33 1

c) original ou cópia autenticada da carteira de identidade. Ruorica

4.3 No caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou dirigente da empresa, dqverá ser apresentada
originai ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e suas eventuais alterações ou consolidado,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente, nojqual estejam expressos poderes para
exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura, bem corno carteira de identidade.

4.4 A documentação necessária para o credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes da proposta de
preços e dos documentos de habilitação, juntamente com as declarações abaixo;

h
4.4.1 Declaração de enquadrar^nto como microempresa ou empresa de_ pequeno porte, para aquelas que
desejarem usufruir do tratamento "diferènciado previsto na Lei .Complementar n? 123/2006, conforme modelo de
declaração constante do'Anexo 111 ou Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial. \

/ ' ^ • If .'j I f4.4.2 Declaração de ,Cumprimento dos Requisitos da Habilitação, conforme modelo^sugerido no Anexo IV.
4.5 As informações contidas nas declaraçõès apresentadas ,terão presunção^ relativa de veracidade, podendo ser
contestadas por qualquer inteYessado, o qual terá.o ônus de comprovarsuas alegações. •

I u?""'V11 i j
4.6 Opregoeiro poderá, aqualqTTeT.momentojTéquerer.a.documéntáçãóque entender necessária àcomprovação das
informações declaradas,^tais çqrno; '̂̂ ^-A^X-"y,^ ' : "Í 'í-' •• !
4.6.1 Balanço Patrirhonial e Demonstração dÒ;Resultádo do, Exercício -DRÈ-compròvando ter receita bruta dentro dos
limites estabelecidos rios incisos 1e ILdò Artigo;39da LC123/06;a>.' í , . t •, i

: • • /<y ": V'̂ *' |l • : \.j
4.6.2 Cópia da Declaração de Informação^. Ecònômico-Fiscais'da. Pessoa Jurídiçâ - DIPJ.e respectivo recibo de
entrega, em conformidadecorn oBàlánçp e^a^DRE. . L' i j . ;
4.7 Não serão admitidos mais de um representante credenciado por empresa, nem_ um único representante para mais
de uma empresa. ' \VaI ? •' '' • I

j \V'i' V-•f-: - i • j
4.8 Anão apresentação ou incorréçãò.nos^:dpcümentos de credençiámentpydestè.edital, bern corno aapresentação de
documentos ilegíveis, não excluirá a empfesá_íicitàntedo'certarne, masjmpedlrá o representante de se manifestar eresponder pela mesma, ede praticar qúaíquer^outro.atp irie este certàmej |
4.9 A empresa licitánte poderá, à qualquer témpb,-súbstitiJif;o"7répreséritante
todos os documentos necessários para credenciamento. V, *

legal por outro, desde que apresente

I,

^ ^ t I

4.10 após o encerramento do credenciamento e recebimento dos envelopes,não serão mais admitidos novos
participantes aeste|certarhe.

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

jS. PEDIDOS:DE:ESCLAREC1IVIENTO E IMPUGNAÇOES AO EDITAL l

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 editai.

5.2 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,} qualquer pessoa poderá apresentar
impugnaçio a este instrumento convocatório, nos termos do art. 12 do Decreto Federal ns 3.555/2000.
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5.3 A Impugnação deverá ser dirigida o pregoeiro e protocolizada no Setor de Protocolo, r
expediente, conforme informado no preâmbulo deste edital, sob pena de não|conhecimento da ippugnaçâo.
5.4 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente Impugnado o presente edital, implicará na plena
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. I
5.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.

16. SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO

6.1 Após 0 encerramento do credenciamento e Identificação dos representantes das empresas proponentes, o
pregoeiro declarará aberta_,a'Sessâo7dando'início:ao'receblmento dos"envelopeS(Contendo'a Proposta de Preços eos
documentos de habilitação, correspondentes a este Pregão.

[7. ENTREGA DOS ENVELOPES í

\ " - «1
7.1 Os iicitantes deverão apresentar proposta-de preços e toda-a documentação de habilitação; no dia, hora e loca!

)ls) envelopes íácfàdos e rubrlcadoslno fecho, ecitados no preâmbujo deste Edital, em 2 (dois)
da razão social, esteja escrito:

em cuja parte externa, além

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL SRPN9XX/XXX

DATA E HORA

ENVELOPE N2 01 - PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL SRP N2 XX/XXX

[8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 A proposta deverá ser digltada\ou1mpréssa:por qualquer melo.usuaVernfpapertimbrado do proponente, sem
cotações alternativãs, emendas/-rasuras,\ éhtrèllnhas ou omissões, ,-encadernada ou ^grampeada e numerada

. K .... \V •, Vr-.-. 'i •- . I. - '. . .

DATA E HORA

ENVELOPE N2 02 7 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

seqüencialmente (número de folhas\è-número total); devldárhente.datada
^folha assinada por representante legal-dá,empresa, e consignar:-/' j'C j •

8.1.1 Número do Pregão, nome ou Razão SÒcláÍ:doJ"propónénte, número do CNPJ,^endereçp completo, telefone, fax e
endereço eietrônicoj (e-mail), para contato, bem comq^-dadbs" bancários (nomeje número do banco, agência econta
corrente para fins de pagamento), conforme modelo constante do'Anexo V

iT.ji
'j

devendo estar rubricadas e a última

7'Modelo de Proposta de Preços;

8.1.2 Preço unitário^ década item, valor total de cada Item e valor global da proposta, que será òsomatório dos itens
do GRUPO, expressa em reais, com duas casas decimais e por extenso. Incluindo-todos ds Impostos taxas, fretes e
demais despesas decorrentes da entrega dos .produto/serviço, em atendlrnentq ap estabelecido no Termo de
Referência - Anexo í.-—- — - • -

8.1.3 Indicação de endereço e telefone de escritório, bem como o norne do representante e número de
telefone/celular de contato. j
8.2 Não se admitirá registro com quantitativo menor que o previsto no grupo, conforme Termo de Referência
(Anexo I), sob pena de desclassificação. I

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

8.4 O prazo de entrega dos produto/serviço será de acordo com o indicado no Termo de Referência e será contado
a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço. !
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8.5 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a
apresentação, podendo a Administração solicitar a prorrogação do prazo de validade da propos
licitante a aceitação; j

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

1,

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

8.8 Considerar-se-á que os preços apresentados e os lances formulados pela licitante são completos e sullcientes para
assegurar a justa remuneraç^,pela.entrega.dos produto/serviço„objeto.desta!.iicitação,Jnciuindo todos os tributos e
demais despesas, seja qual'for oseu título ou natureza, tais como fretes, jencargos sociais, trabalhistas e fiscais,
despesas de transporte, locomoção, estadia, alimentação :e quaisquer outras; ísegundo a legislação em vigor,
devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.', !

:ontar

a, sendo facultada ao

8.9 A demonstração da. legitimidade,do signatário da .proposta se dará'
documentação: j - - • •

8.9.1 No caso de Procurador:

mediante apresentação da seguinte

y

a. instrumento de mandato púbiicò;.oi^; s^\ . - -j*. jf •'''
.b. Instrumento de mandátovparticuíár, assinado.,'pelo - reprêserítante.^Megai da empresa, com firma
reconhecida em Cartório, jun~tamènte"com"tíocümento.devConstituiçâó da/enipresa e alterações, conforme o

' |l 3 * * • " •
caso, em atendimento ao art. 28 da Lei 8.666/93, onde'se;verifique.q'ué o sócio subscritor possui legitimidade

para outorgar a procuração referida.V ' 1 '
I ]

8.10.2 No caso de sòclo-gerente:

i-f-.

Jr \

. Documento de constituição da; ^empresa., e .-alterações,; nò". qüàl estejam iexpressos
lireitos e assumir obrigações decorreríteside^^taVinvestidura. ' 'i

Fica dispensado a^apresentação da\cio_cumentação exigida np 'itêm?8:9-se-caso, já, tiver sjdo apresentada no
credenciamento.

I,

19. HÁBIÜTÁÇÃdDÕS LIcilANTES
frcS:*."-

9.1 Os documentos apresentados nesta licitação deverão:'', 'v'.'

V

'ri

a) estar em nome do licitante, com um único número de GNPJ, ressalvado o caso .
b) estar no prazo deivalidáde estabelecido pelo órgão expedidor;'- ,j| i >,
c) ser apresentadoSvem original, em publicação da imprensa Oficial-ou em cópia autenticada por cartório, ou por
membro da Equipe ^e Apoio eneste caso, somente será efetuado mediante aapi^esêntação do original.
9.2 Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, ou certidões em que não
possuem validade serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que antecederem a
data da abertura das propostas. I

defiiiai;

poderes para exercer

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

a) habilitação jurídica;
b) regularidade fiscal e trabalhista;
c) qualificação econômica e financeira;
d) qualificação técnica;
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e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7' da Constituição Federal Jde 1988.
9.4 AHABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:

9.4.1 prova de registro comercial, no caso de empresa individual; |
9.4.2 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações ou contrato consolidado,

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no casolde 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;

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

✓ . , • |ii ' . • 1
9.4.4 Decreto de autorização, no caso de empresa ou;socledade estrangeira em funcionamento nojpais.

9.4.5 Cédula de identidade e CPF do Administrador ou proprietário em caso de

9.5 A REGUURIDAdE FISCAL ETRABALHISTA

empresa individual.

\ será cqmprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
'• "• {í '' i •;

9.5.1 Prova de regularidade com a Fazenda Fed^eral^e-com. á Seguridade Social .-UNSS mediante Certidão Conjunta
Negativa de Débitos RelativosI^-Tributos Féclérais' é à Dívida Ativà_d'a '̂Uniãol expedida .pela Secretaria da Receita
Federal, abrangendo inclusive ás.coritribuições sociais previstas nás aiíneàs "a" a* -'d" cio parágrafo único do art. 11 da
Lei n2 8.212, de 24 dejulho dè'199Í; fõ-, \ .

9.5.2 Prova de Inscrição no Cadastro',Nacional de Péssoa Jurídica {CNPJ);'-V'

9.5.3 Prova de inscrição no Cadastro de»ContribuÍntes-Estadual>.re!atÍycr.ao,domicílio ou séde dá licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; • !

9.5.4 Prova de regularidade com a Fazenda.Estadual, do domicílio pu sede da licitante.
Débitos Fiscais; ^ •• P—-1

9.5.4 Prova de regularidade com a Fàzenda^Estádüai, do dómicílio^.ou sede/da licitante, mediante Certidão Negativa de
Inscrição na Dívida Ativa; 1 ^ \

9.5.5 Prova de regularidade com aFazendá'Mimiçipal; relativfaaIS^N^-^)mpostp|sobre Serviços de Qualquer Natureza,
através da Certidão Negativa de Débitos FIscáis é-Cèrtidãp.Negâtivi dejnscrição de Débitos nabívida Ativa;

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

! . . , * V '
- •• ^

9.5.7 Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação: da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT),' emitida por órgão competente da Justiça do:trabalho; (Conforme Art. S° da Lei n" 12.440/2011).

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

9.6.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo cartório distribuidor da
sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida até '60 (sessenta) dias antes da data do
recebimento dos envelopes ou que estejadentro do prazo de validade constantecia 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 planode recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58
da Lei n2 ll.ioi, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação. '

mediante Certidão Negativa de
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9.6.2 Balanço patrtmonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveí e <
da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que sejam nomead(s os valores^
circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superiora 1
(um), aplicando-se as seguintes fórmulas; |,

i
I

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO P.RA20

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

156 = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRÁZO

1LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE 11
As fórmulas dos índices contábeis deverão,estar devidamente aplicadas em memorial de cálculo juntado ao balanço,
com no máximo duas casas decimais após a vírgula". Caso o memorial nãcseja
Apoio efetuarão os cálculos,

apresentado, o pregoeiro e a Equipe de

Obs; O Balanço Patrimonial
registrado. j

Enceramento devidamenteial deverá; vir 'acompa'nhando dqs -Terrnos de Aljiert^ra e
.7 As empresas quê ,apresentá?pm; índiçes^ ou-iríferlorés-a:-o\-^(um fdéverãó comprovar sua qualificação
conômico-financeifa medianteJcapital^mínimo/de 10%-(dez por cénto);" calcülado^sobrel o -valor vencido pelo

i--o-:bálanço. patrimonial'e demonstrações contábeis assim
i S ' \ ' !

. - i;- . ; i

9.8 Serão considerados aceitos como,na forma da lei

apresentados: 1

a) publicados em Diário Oficial; ou _ J- ,
b)publicados emjornal degrande circulação; oü r\'.
c) registrados na JuntaComercial da;sede^ou dornicílio do licitante; ou )
d) por cópia do Livro Diário autehtiçado"^pèià\jünta Comercial da^sede ou domicílip do, licitanté, na forma da IN n°
107 do Departamento Nacional'dò\Registro-do. Comércio"-'-jDNRC .de 13 dé maio'de 2008, acompanhada
obrigatoriamente dos Termos de Abertura;^e"de'íEnçerramento;,ou, '̂' l í " 1
e) Através de Escrituração Contábil Digit"ãl,(EGD),-nos"tèrmosrdã lnstrução Norrhati'va' RFB Ns 1774, de 22de dezembro
de 2017. S- i ' • ••• 'i"

9.9 As empresas com menos de um exercício-financeiroidevem.cumprjra exigência dèste item médiante apresentação
de Balanço de Abertura òu do último Balanço Patrimòniàrieyáhtado, conforme ò'caso. . \ |

9.10 AQUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada através da apresentação de: í! •'
i . I •; Ij' . - . I I ^

9.10.1 No mínimo 101 (um) atestado/declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado,íque 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. 79 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;

I

9.11.2 A Declaração da Inexistência de Fato Impeditivo da sua habilitação, conforme modelo do Anexo VII deste
Edital;
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9.11.3 Certidão emitida pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), comprovando que aptidão p
função. 1

i

9.12 Disposições gerais sobre habilitação:

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

1
9.12.2 Parafins de habilitação, a verificação peloPrefeitura Municipal de SãoJoãodos Patos/MA nossítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal deprova. |

9.12.3 Caso haja divergência entre os nss do CNPJ mencionados na profjosta é nos documentos exigidos, tal
situação somenteserá 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; . •

l I i
, • ' "I , i

9.12.4 Se a licitantelfor a matriz, todos os documentos deverão estar em nome.desta, e se;'a llcitante for a filial, todos
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto" Õs^dòcumentos que,,;pela sua, natureza, sejam emitidos
somente em nome da matriz. - ^ ' \

9.12.5 Para as micmempresas''e:empresas^.dê'pequenO ijDorte,"a. cõmprovação;:da Yegularidade fiscal observará a
disciplina estabelecida nos artigós'42 e"43'aá'Lei Complimentar 123;^d.é'Í4 de'dezerhbro'de 2006, alterado pela Lei

ira o aes^nej^o da

10. JULGAMENTO |

10.1Classificação dás Propostas

artig9sj42 e,43';dã Lei Complerhenta
Complementar n2 147/2014. v\\/ "'̂ j >'\ V,/

L V .

.''U

' ♦ ' V • .1 ' .

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

a) rubrica e análise preliminar", dãs^prbpoistás iem conformidade com o objeto."e exigências Ideste edital e seus
anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo; 1

: . \\v-.. -:v 'jr.-'
b) classificação parada fase de lances da proposta dè"MENOR RREÇO-UNITÁRIO; e daquelas apresentadas com valores
sucessivos esuperiores em até 10% (dez t3qr;cénto);em":reláçãq:ão:men9r,preço; 1 ' i 'i -1
c) classificação de' até três propostas, quai_squer:qué sejam; os,valores cfèrtadps, qiiandoi não houverem, no
mínimo, três propostas válidas nas condições definidas haaiíriea fj; ~ j ' í

i . • I ' ' ' • !
d) a não classificação^ da proposta para a fase de lances importa a perda do direito de participar da fase
competitiva. \ - ;

1 1 '
10.1.2 Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão; os unitários e, havendo discordância
entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor deste último.

10.1.3. Serão desclassificadas as propostas que:

i
10.1.3.1 contiverem cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação;

10.1.3.2 não atendam às exigências deste edital; 1

10.1.3.3 ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantès;
I

10.1.3.4 contenham preços manifestadamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente,
forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contrataçãol pretendida e não comprovarem sua
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exequibilidade, cabendo o ônus da comprovação da exequibilidade dos preços ao autor da pn
estabelecido pelo pregoeiro. i

10.2 Caso o envelope com a indicação externa "Proposta de Preços" não possua o con
procedimento Ücitatório, estará o llcitante automaticamente excluído, independentemente do conteúdo do outro
envelope. |
10.3 A desclassificação da proposta do llcitante importa precíusão do seu direito de participar da fase de lances

verbais. t'
I
I

10.4 Fase de Lances Verbais j
I

10.4.1 Aos licitantes cjassifícados será'dada-oportunidade para nova disputa, por! meio; de lances verbais,
sucessivos e decrescentes, correspondente ap valor global do grupo da proposta, a partir do licitante detentor da
proposta de maior valor global eos demais, em ordem decrescente,dos valoresjqfértadqs. ' ;
10.4.2 Olicitante somente poderá oferecer^lancevinferior ao último poreleofertadp p registrado. !

10.4.3 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdadé^ide^òndlções, ficarem erhpatadasj será realizado sorteio para
definir a ordem de apresentação dbs lançes,/rès'salvadosr'os'̂ cá^os^de "ernpate.ficto" previsto no art. 44 da Lei
Complementarns 123/06; j,| ' í-
10.4.4 Não havendo mais-interesse-^dàsvMlcitantes em.,apresentar; lànce |Verbal .e'não-havendo empate, será
encerrada a etapa competitiva edrdehVdàs^as ofertas pèlo critérip do MENOR VALOR ÜNITÂRIO. 1

íp A j;;A ]: !
ílo critériodo Menor Preço'Unitário:'' • \i ^ í .!10.4.5 As ofertas serão ordenadas pelo
! k'-

teúdü exigível neste

10.4.6 O licitante que ofertar o MENOR;VALOR será classificado em primeiro lugar.,::

10.4.7 Se estiverem;participando do certame microempresas; empresás de pequeno porteíe sociedades cooperativas
será observada a disciplina estabelecída.nos artigos 44 e 45 da Lei Complèmentar-123/06. i |

I s'.íaM \\\ ' ' hrL. '̂ Vj : • j
\V'. "'•!•. ,'c ^ ' •

10.4.8 O pregoeiro' poderá ainda'fazer.contraproposta ao licitante que],,tenha apresentado o lance mais vantajoso,
/' observado ocritériolde julgamento eó;valorjèstímadô''para.ã^ontrataçâo./'--. i | ; 1
^ - p J '--f- I

10.4.9 A licitante que se abstiver de apresentar lance Verbal, quandoíconvocada pelo pregòeiro, ficará excluída dessa
etapa e tera mantidoo seu último, valor apreseritadcpara "efeito dè'ordenáção das propostas:. J

í: ' P •- -W j'l in í •- I
10.4.10 Não podera^haver desistência dosdances ofertados, sujeitandò-se p .proponente;desistente às penalidades
constantes deste edital e na légisiação pertinente.

11. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

A. -

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

11.2 Opregoeiro realizará a aceitação da proposta; I
i11.3 O preço ofertado final de cada item deve ser Igual ou menor ao valorjestimado pela Administração para o

respectivo Item. !

11.4 Em seguida, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao
atendimento dos requisitos e especificações constantes no edital e seus anexos, (decidindo motivadamente a respeito e
verificará a habilitação do licitanteconformeas disposições do edital.

Página 10 de 50



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ N2 06.089.668/0001-33 j'

11.5 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato conjocaiorio, j^ygj^^eiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma pro
respectivo proponente declarado vencedor. j
11.6 O licitante vencedor terá o prazo estabelecido pelo pregoeiro para apresentação da proposta readequada ao
último valor ofertado.

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

11.8 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos dò eçlital_e,çiue s^u_p^reço seja compatível
com ovalor estimado da^coritratação, esta poderá ser aceita.

11.9 Em caso de divergência entre informações, contidas, èrh documentos
prevalecerá o conteúdo da proposta. . . -

305ta válida, sendo o

anexos à prppostaj e o descrito nesta,

11.10 Nãose consideraráqualquer oferta de vantagem não i:>t;eyista rio objeto ceste edital e seüs anexos.

12. JULGAMENTO DAHABILITAÇÃO

12.1 Ultrapassada afase de'análisè-das própostas eabertos os enveíòpes "dpcLirr]èntbs de habilitação" não caberá
' '""sificar os licitantes poV'.motivo relacionado, corn a;proposta,'saiyó^^em^ razão" de fatos supervenientes ou só

idos após o julgamento. í "'.:í "V i''- \.í :
1 s- i..- . - • , ; •{ .-.1

desclassificar

conhecidos

12.2 O licitante que deixar de apresentar quaisquer""dos\doçumeritos exigidos.mo .envelope "documentos de
habilitação", ou os apresentar em desacordo com o-estabelecido neste.edital ou comirregularidades, será inabilitado,
sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 72 da Lei 10.520/02, não sé
à sessão.

adrnitindo complementação posterior

12.3 Para as microempresas

estabelecida no artigo 43
f

I .
12.4 Da sessão lavrár-se-á

assinada pelo pregoeiro é
i
f

;as e empresas de pequeno porte, a comprovação dá regularidade fiscal observará a disciplina
da Lei Gonip|ementai{l2^3,;de 14/12/06.1/;^; /,'/ i !

" atà circunstariciádà,--ha quábserio registradas.as"ocorrências relevantes e que, ao final, será
peloslicitantèsj|íe)erites.V ,-.i ^ ' j

12.5 Se não houver tempo suficiente para a^ábêftüra"e julgarii'entp:dos.én'velopés' "proposta cie preços" e "documentos
m1^ aS ama 'iimaa aaaaaa a>i aa Al I vaS «íBilA A A A A AA A A VM ' A l#4 Af» aI A AAde habilitação" ern uma única sessão, ou, ainda, se,surgirem dúvidas que não
motivos serão consignados em ata e a sessão será suspensa, tendo cpnt[nuida'd
intimados os licitantes.

D0ssam'ser;'dirimidas de imediato, os

e em nova [sessão, para a qual serão
l' 1 , .

< . 1 I , •
12.6 Após encerrada a licitação, os envelopes contendo a documentação ficarão ern posse'do Pregoeiro de modo a
garantir a execução contratual.

13. RECURSOS 1

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

13.2 O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, na própria sessão pública. !
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13.3 Serão rejeitadas as manifestações de recursos, cujas razões não possuam fundamentação de fato ou
que sejam meramente protelatórias. I
13.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitémento.

iTÕê

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

13.6 Os autos permanecerão com vista franqueada na saia do Departamento cie Licitações da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA atodos os interessados. |

t
(

13.7 Identificado o licitante declarado vencedor do certame, o pregodro indagará aos licjtantes remanescentes,
respeitando a ordem de classificação, sòbre o interesse deintegrar, com os mesmos valpres^apresentados pelo licitante
vencedor, o Cadastro de^^Reserva da Atade Registro de Preços.

14. HOMOLOGAÇÃO'

14.1 Não havendo manifestação de recurso, o pregoeiro,declarará a proponente ^vencedora (Beneficiária da Ata de
Registro de Preços) ie submeterá o processo à apreciação'da/autoridade supérior, queipoderá homologar, revogar ou
anular o procedimento iicitatório. •/-/ "^7. . j i

14.2 Ocorrendo a ;ma.nifesta'ção-.de 'ihterpo"sição de recurso, •caberá; à autòridade' cornpetente a adjudicação e
homologação da licitação. V'*'' • •V

* \

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS V

• ^ Ni':-.15.1 Homologado o resultado desta.Nicjtação, a Prefeitura'Munlclpali de São.Jpão dos patos/MA convocará os
fornecedores classificados, para assihatura da-Ata-de Registro dê Preços, ho prazo,de até 5.(cinco) dias úteis, podendo

j 11 * I } ^ ^
esse prazo ser prorrogado uma vez, pqrJguaUperíodo,.quando'solicitado-peio [fornecedor è desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração. ! ji.l pi

)
15.2 Arecusa injustificada ém assinar ái^/^ta.de Registro de Preços^dentro do prazojassinaiado no item anterior,
ensejar aaplicação das penalidades eàabélecídás neste edital, •• IIà/) ' . \

f -V'. V. • 'k Il • • ' i
15.3 Efacultado a Prefeitura Municiparde Sãò:João dos-Patos/MA,.quando o cpnyocadp não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabeiéçidos/.nestVeditaC-^conypcaH-^s lid^ remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-io emigual prazo é nas,mesmas condiçõès propostás pelo prirheiro clássifícádo.

poderá

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

15.5 O registro a que se refere o item 15.4 tem por objedvo a formação,
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata. >

dé, cadastro de'reserva no caso de

15.6Se houver mais de ,urh licitante que aceitar cotaros bensou;se_ryiços com preços iguais aosdo licitante vencedor,
serão classificados segundo a ordem do último lance apresentado durante a fase competitiva.

15.7 Aordem de classificação dos licitantes registradosna ata deverá ser respeitada nas contratações.

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

seus anexos e também na proposta

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

gistro ae j^rj
ditai e demais

ara

rmas

15.10 A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA a firmar contratação na
quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação

pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.
i

16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE I
I

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 n^ 8.666/93 e da Lei n^ 10:520/2002, ad
pretende fazer parte; devendo ainda:

eqúado ao registro de preços do qual
1 '

Tialízados e aprovados pela autoridadea) garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam for
competente; j j
b) manifestar, junto ao .órgão gerenciador,/'rnédiante-.á:;,utilizáção.. da intenção de^Registro de Preços, sua
concordância com o^objeto aser licitado, antes:dâ-reáli2ação do-pfocèdirhento Ijcitatório;
c) tomar conhecirnento dá\ata; de-jégjstfos, de prêçps, inclusive;,'de eventuais; alterações, para o correto
cumprimento de suas dÍsposições;'*--'u,\' j. ^_ ' !

I ' -'"V' -j' ^ ' • ' '
d) aplicar, garantidaia.ampla defesa è o'cbntraditórjo, as penalidades decofrèntes do descurtiprimento do pactuado na
atade registro de pi;eços ou do descumprimento das ob?ig^a'ções contratuais; ernf.relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador"

\ , i ' '

17. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE^RRÈçã'"
i • ; i iT
1 • Vi \ \\ f-

17.1 A validade da Ata de Registro '" " '

I ''

18. CONTRATAÇÃO I

istrò dé Preços será de 12(doze) mesés.córitínuos,'incluídas aseventuais prorrogações.

" . \ •. ' •/" I ^ ' í

18.1 Quando da existência de demanda'para,o: objetò:règistrado,;a .Prefeitura Münicipal de-Sãd João dos Patos/MA
convocará o detentçr do menor preço-registrado pará o itefn deitiãhdado.parà retirada da Nota de Empenho e/ou
assinatura do contrato (Anexo IX), no prazò de 05:(cihcoj dias .útejs', òjiiual poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante-ó seu,transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

18.2 A recusa injustificada do fornecedor beneficiário do registro de preços em
prazo estabelecido lhe sujeitará, além das demais penalidades previstas em lei, asjdo presente edital.
18.3 A nota de ernpenho_;deverá .ser retirada e/pu o. contrato__ass]nado| por. representante do fornecedor
beneficiário do registro de preços, devidamente habilitado. j
18.4 A retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato está condicionada à manutenção da regularidade da
habilitação. ;

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

I

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

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

retirar a nota de empenho dentro do
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8.666/93.

19. GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Rub^^

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

11

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos !é das especificações do produto/serviço
registrado; | •

b) efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da
nota de empenho ou contrato se^fq^o_çasp;^_ _ _

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

d) observar, durante/a vigência da ata, que nas contratações sejam mantidas aslondições de habijitação equalificação
exigidas na licitação] bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas,, inclusive, solicitar novas certidões ou
documentos vencidos;

f
í! '

e) conduzir eventuais procedimentos administrativos^ deV ténegociaçãp de ,p^reços registrados, para fins de
adequação às novas'condições de mercado;/'̂ ''-JA ^ -L,, j
" - — "-'--'nistraçâOj'h^qr,procèssos'̂ ^de aplicação^de^ penalidade,--inclú'siye\qúanto' ao ;descumprimento de

lecedor; /, ^ /í x i
I , ^ " V 'y íi" ' i
— •' '--1- - ''ícálizar o/curnprimentoVdas condições ajustadas no editai da licitação e na

/.V ' ; l , i • ' :

f) subsidiar a administraçãO|'
obrigações pelo fornecedor

g] coordenar as formalidades e fiscalizar
presente Ata.

l '\\'

20. ALTERAÇÕES NAATA E REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
h r

O

20.1 Évedado efetuar acréscimos no_s quantitativos fixados pela ata de registro de preços. '' :
! .;vva: ' ' •/"i-''''" / I \

20.2 Os preços registrados poderão ser revistos'em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve ocusto dos serviços^ou bensTegistrados, cabendo ao'ófgãó|gerénciadof promover as negociações
junto aos fornecedores, observadas ás.disppsições-coritidas ná •aiíneav"d" doiincisó II do çaputjdo art. 65 da Lei ns
8.666/93. • - í >

y ''v'. L'- 'J / V •
20.3 Quando o preço-registrado tornar-se-süpèrior.ao'preço pmticado no mercado pòrirnotivo superveniente, a
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA convocará' os fornecedores para negociarem a redução os preços
valores praticados pelo mercado. ' ' : •' I

aos

20.4 Os fornecedores qiie não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados! pelo merçacio serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação dé penalidade! . I /. Í •

i ' _ , , . ' •'''

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

20.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
compromisso, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA poderá:

e o fornecedor não puder cumprir o

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento/prestação dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

20.7 Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA deverá proceder à
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revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratai ão mais v

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

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 retirara nota de empenhoou instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir oseu preçoTegistrado, quando èsse se tornar superior aòjpraticadp no mercado;d) sofrer sanção preyi^á.nos incisos III pu IV do coput do art. 87 da,Lei 8.666/93 oi| no art. 79 da L^i ns 10.520/02.
21.2 O cancelamentO'do.registro, nas hipóteses previstas nas alíneas anteriores;'será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla,défesá._ "'' ; •

[ " • KS r"-» '4;- '"i) ' |i "l.J ^
21.3 o cancelamento'do registro de preçòs^podérá^Vcorrer^porTato^superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o çumpri.mento^da.ata/devidamenfe comprovadosii^ iiKtifirario«;!' 1

}

\ . • /X' {-"'1 •
a) por razões de interesse púbIico"ou a pedido do fornecedor. - "-vv.'' •

22.CONDIÇÕES PARA ENTREGA ERECEBIMENTO DO OBJETOuVV ^ ' r,
I • • l\Y r I; •!. ' • !

22.1 Os pedidos doa prbdutos/serviços^a serem entregues ã Préfeitura^Municipal de São'Jòão dos Patos/MA, serão
realizados ao iongo|da vigência da Ata'de-Registro-de Preços. As-solicitações} serão formalizadas e encaminhadas à
Contratada, nos prazos indicados no''Ternio,de.Referência-.n;Anexocí;rpor,meio de^fax," e-maii; óu outro meio, onde
estarão detaihados òs produtos/serviçós.aiserem entregues. ^: 1 X- .. f '

/ • '• - '.Vi\ \\ ' • • ' '' í • '' •22.2 As quantidades previstas no';Tefmo^deÍRefej-êricia ^Anexò.l) sãó éstimadas^pai;a operíodo de validade da Ata de
Registro de Preços,. reservandò-Ve7\a' Ptêféitura.Municipahde Sãci;Joãò'.dos;Pa|ds/MA p direito de adquirir o
quantitativo que julgar nècessárip^ .. j. .jl.

5justificados:
-T-V"-' *" . 'l

Io, podendo ser.parcial, integrai,òu rhesitiò'abster-se de adquirir o objeto.

A -I" 'i' . i •ánòsímpIdesidoArt. 73''á'"76^"dá Le^ f- '1
T 1 •—'--i-1 Q I, iLj, , ;

22.3 O recebimentojdo objeto sérá

22.4 A Prefeitura Múnicipal de São Joao" dos-Patos/MA ;réjeitara;i:no todo;

23. FISCALIZAÇÃO

oü.-^erh: parte, os produtos/serviços
entregues em desacordo com o respectivo Termo de Referência, èspecificaçpés e^cjDndiçõés deste Edital, da proposta
de preços e do contrato. - ' r- , ;• . . |

22.5 O recebimento do objeto não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nemída^ético-profissional, pela
perfeita execução dó contrato.

23.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será fiscalizado pelo CONTRATANTE,
mediante servidordesignado pela Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MÁ, 'designado Gestor da Ata e Fiscal do
Contrato.

24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

24.2 Para pagamento, a Beneficiária da Ata/Contratada deverá apresentar Nota Fiscal discrir(iinativa, devidamente
atestada, acompanhada das certidões negativas do INSS, FGTS, Receita Federai; Estadual e Muni
Negativa de Débitos Trabalhistas), e da solicitação de pagamento (Anexo X).

24.3 A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas e
deverá ser entregue no setor de protocolo, o qual encaminhará à Secretaria

Rubfrièa

:ipai a cndt (Certidão

solicitação de pagamento (Anexo X),
Municipal de Finanças para juntada ao

processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.

24.4 O pagamento somente será efetuado após o adimpiemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art.
40, §35 Lei n9 8.666/93. |

24.5 Não será efetuado ,quliquer pagamento à BENÈFiCIÁRiÁ DA ATA/CONTRATADA, enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação ou .inadimplência contratual, inclusive quando for|córistatada- ausência, divergência ou
irregularidade na documentação apresentada pela Contratada. Aexistência |de ^qualquer pendência incorrerá na
suspensão do prazo de pagamento especificado no -item 24.1, até que .a Contratada regüiariie a pendência, não
acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

egisiáção assim exigir.24.6 AContratante efetuará a retenção e o recbihimento.Bè tributbs„quando a

' 5— . . —T.i-V"'--.'-N . ' 1 ' ! e
24.7 Em caso de atraso no pagam^ento efetuado pelo CONTRATANTE-da fatura-apresentada pela BENEFICIARIA DA
ATA/CONTRATADA, esta fará jusà-compénsaçãò financeira'na formá-de^atuálizaçãólrriònetáriá dó respectivo valor, na
qual poderá incidir juros moratóriqs; a taxa.de 7,14% (sete.inteiros é quatorze décimos por cento) ao ano, equivalente
ao índice de 0,0001956,-'pro rata clié":-.\V^ "';>V o- -1 1

/ P' '̂t ' ' ^ í '
a Ai a a I a A^A KI7C '24.8 Caso o pagamento devido seja ântecipado pelo'ÇONTRATÀNTE,"'o respectivo montante sofrerá desconto

proporcional, nas mesmas condições éstabeieci.das no item 24.7.' •' 11 - l- ' '

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

! '[''i V' - • • . í'
25.1 Além das obrigações previstasinò.Termo de Referência, AnexoJ deste,edital,.a,
dosPatos/MA,compromete-sea:\;7''!'. • ,• L\'í •/* 1

25.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham.á'ser sojicitadc
Preços; j ^
25.3 Comunicar a beneficiaria da Ata de,;^Re^tro'-de PfeçosrqyalquerMrregul^ na execução dos
produtos/serviços e^interromper imediatamente aéxecuçio,-'se for acasó; '7 ' i

, - • . I •• r. - ,! 5
i • . • l" • • ' " . ' ' '1 I

25.4 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,dnciusive permitindo
o acesso de empregados,, prepostos ou. representantes da benéficlária da Ata|dé Registro de, Preços, devidamente
identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura Municipal de São Jòão dós Patos/MA;

' ' H M '25.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/serviços a serem entregues em desacordo com as especificações e
obrigaçõesassumidàspelofornecedor; -- •" ^

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

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

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

I
I

26. DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA ,

Prefeitura Municipal de São João

}

sojicitados pela beneficiária da Ata de Registro de
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26.1 Além das obrigações previstas no Termo de Referência, Anexo I deste edital, o fornecedor b
fica obrigado a:

^
R^rica

sneficiário do registro

26.2 Assinar a Ata dé Registro de Preços e o Contrato, quando houver, e retirar a respectiva nota de empenho, no

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
(

26.3 ResponsabíIizar-se pelos encargos físcais e comerciais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciários eobrigações sociais em vigor, impostos, tributos e| contribuições, obrigando-se asalda- los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA; ;

26.4 Responsabilizar-se porlodas as providências eobrjgações estábelécidas n^egislaçãojéspecífica de acidentes de
trabalho, quando, em.ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a.execução do objeto, ainda
que acontecido em dépendêhcia da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA; \ • \

f . • ' - l|! !•' '!
26.5 Providenciar todos òs recursos e insumos necessários,ao perfeito cumprimèntd do òbjetp, devendo estar incluídas
no preço proposto itodas as despesas com materiais/serviços, alimentação,ijeqúipamentp, insumos, mão de obra,
fretes, embalagens,iseguros, impostos,'taxaSi tarífas;7,encárgqs<s'pciais e trabalhistas e dem'ais despesas necessárias àperfeita execução dp'contrato; í • ii p j
26.6 Disponibilizar |com antecedêncià-mínimã' de 30 minutos, dé^tòda Jn '̂ aestriitura jneces^ria à entrega dos

—, !.. ..... ... jj^gQ pátos/MA, e conformeprodutos/serviços erh'Conformid_a_dèjÇofri,'á solicitação da.Pfefeitura Municipal de Sãò.J
estabelecido no Termo deReferêncía; Anexo 1;: '̂' 'X '\^r '

26.7 Entregar os produtos/serviços>nas condições, no endere_ço,^prazo\e
solicitação feita pela Prefeitura Municipal de-São-João do^Fíatps/iyiA; '

26.8 Responsabilizar-se pelos danos causados-direta.ou-indiretamehte.aoi.Contratáhtè ou á terceiros, decorrentes de
I • lU - r I I I' , I " i

reduzindo.essa responsabilidade a

quantidades' solicitadas, a contar da

sua culpa ou dolo quando da entréga^çlosiprodutos/servlços,^nãO;'excluindo ou ré
fiscalização ou oacpmpãnhamentojpelòlGONTRATANTE;; Xv/' fr L

i i 'h< IcXi ,
26.9 Comunicar a fiscalização doCohtratante,;por,escrito, quando!yénfica//|íüaispuér condições inadequadas à entrega
dos produtos/serviços ou iminência^^deVatds què^possam prejudicar••a/perfeita-,exécução!.do contrato e prestar os
esclarecimentos julgados necéssários.^^XT^SXs C' ^ 1 ' 1

\ - (1^)
26.10 Deverá estar apta a fazer subcontratações^paraia-tendérasmecessidades
.... .. . í ''v í I - M-M

f i• . i
específicas dos eventos, quando assim

solicitadoe autorizado pela Prefeitura Municipapde,Sâodoãõ;dos.:Patos/MÀ;

26.11 Apresentar pàrá entrega dos produtos/serviços, pVõflssipnals'capacitados, e) treinados dentro dos padrões de
qualidade queassegurem a satisfação dos clientes diretos e indiretos; ! Í; j '

26.12 Designar e informar ao Çontratânte. um profissional (Rréposto - nom: e telefone), para acompanhar e se
responsabilizar pela [entrega dos produtos/serviços, oquaj reportar-se-á diretamente'̂ ài Fiscalização contratual;

26.13 Corrigir, aiterár è/ou refazer no prazo définido pelã FlSCALIZAÇÃO òs produtos/serviços que, a juízo desta, não
forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preçocontratado;

26.14 Substituir imediatamente, qualquer um dos integrantes da equipe de trabalho, em caso de feita, 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
em que está sendo prestado;

do objeto para verificar as condições
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26.17 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso
CONTRATANTE; |'
26.18 Fornecer sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a cantar da notificação,
documentação de habilitação e qualificação cujasvalidades encontrem-se vendidas.

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

A8

is xtupun thr

26.20 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
I !

supressões que se fizerem nos

produto/serviço, até 25%(vinte e cinco por cento) do valor iniciai atualizado doicontrato.

27. DO INADIMPLEMENTO E.SANÇÕES- T-'

27.1. O iicitante que,iCon'vocado dentro do prazo de validadé.da "sua proposta, hão retirar a nota de empenho, não
celebrar ocontrato pu aata de registro de preços, se for pcaso, deixar de éht^egar|ou apresèntarj documentação falsa
exigida para ocertame, ensejar oretardamento de seu pbjeto^ não mantiver af)roppsta, falhar oujfraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidônèo, fizer.declaráçãp falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento
administrativo que Ihè assegurará pcontraditóríq.e.a ampla"^efesa,.ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federahou ^Municípios è será descrédénciado^nó SiÒVF.é/ou Sistérria de Cadastro de Fornecedores do
Município, pelo prazo de até S^ícincò) anos,'sem-prejuízo das--}TíUitas.,previstasj^neste.Edital .e das demais cominaçoes

! . h;:- XN'/ Hvk' 'j/-. i
27.2. Em caso de inexecuçâo parcial •ou;total-das condições;fixadás nestè;edital, erròs ou aUasó e quaisquer outras
irregularidades não justificadas, poderãp^ser aplicadas —
defesa, asseguintes!pénalidades: \ \ '

27.2.1. Multa de:

cadas isolada oü cumulátivaménte, garantidos o contraditório e ampla

,!• J ;1' •)
•I Sr I

Uir' • i' ^ í'' ^ f-' • . t ' >í ' (
I. 1% (um por cento) por hora sobre! ò yàlpr..,da Nóta de Empenhò'"ém'ícaso dè atendimento de chamado para
regularização da operacionalidadé'db^sistemà.âe ^ fixa.em^ pfpo'superiòr à|24 (vinte; equatro) horas, limitada
a 20 (vinte) horas,j contadas dai;sqlicitação^^(çhamado).'Após ía^^ de atraso e a critério da
Administração, poderá cònfigurar^ne'ssa''hipótese,Jhexecução total da.dbrigação'.assumida,-semi prejuízo da rescisão
unilateral da avença; )•—v . »

^ ^ ;í!,. S
II. 0,5% (meio por cento) por.hora sobre^ovyãlorvda^Nota-dê Empenhp,:e_m'.casp de atrasoísuperior a 48 (quarenta e
oito) horas no refazjmento dé serviços elri'dèsconformidadèrcorn a pu irícompletós, limitada a 24 (vinte e
quatro) horas. Após a 24^ hora de atraso e a critério da\Àdrhinistração, poderá ocorrera não aceitação do objeto, de
forma a configurar/'nessa hipótese, InexecuçãO parcial ou total, da obrigação assumida,r sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença; , ^ j ' ^ /

•; - ii ,'1 • i
III. 10%(dez por cento) sobre o valor da contratação, em caso de Inexecuçâo pardal da obrigação assumida;

IV. 10%(dez por cento) sobre o valor da contratação, em caso de inexecuçâo totál da obrigação assumida.
11

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

27.4 Objetivando evitar dano ao Erário, a Administração poderá adotar medida pauteiar suspendendo o pagamento à
Contratada na proporção de eventual multa a ser aplicada após a condenação ern regular processo administrativo.11
27.5 As multas previstas neste Edital serão descontadas após regular processo administrativo dos pagamentos devidos
peia Administração.
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Rub^^ía
27.6 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou seios valores das mdiltas forem superiores
aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de
15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do DARE, devendo ser apresentado o comprovante de
pagamento a esta Administração, sob pena de cobrança judicial. i

27.7 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitemj prorrogação nos casos e condições
especificados no § 19 do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da
competente prorrogação. 1

i

27.8 A solicitação de prorrogação, com sua ju^lfic^ya, deverá ser formulada por escrito_e encaminhada com
antecedência mínima de-Ol''(um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatófio do alegado pela
Contratada.

!

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

27.10 As sanções descritas neste item tarnbém sé aplicam aos'.integrantes doicadãstro dé reserva que, convocados,
não honrarem o corhprpmisso assumidosernjustif|cativaou com.jüstificativa recusada pela administraçãopública.

27.11 As penalidades serão qbrigatoriáfnénte* registradas rio SICAF eVnpxásolde impèdimèntp do direito de licitar, o
licitante deverá ser descredénclado'pòr igúaj período, sem prejuízo das .muitas ^previstas no Edital e das demais
cominações legais. [ •" I' ' '

I • '

28. DISPOSIÇÕES GÉRAIS 'il\ • ' '
I {'/:/_„£ -v..

28.1 Opregoeiro poderá solicitar parecer (le té.cnicps.p.eji.encent.es ap_quadro|de pessoal da Prefeitura Municipal de
SãoJoão dos Patos/MA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhasa élejipará orientarsua 'decisão.

28.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluirl-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
. • ' I i' T'''' • • '' ivencimento. So se iniciam e vencem ps'.prazos em dias de expediente destajPrefeitura Municipal de São João dos

Patos/MA. '
= \ -V -• ii

28.3 O pregoeiro ou a Autoridade Superior, no interesse-da Administração,i poderá relevar omissões puramente
formais, desde que não comprometam xpròpostá; a"jegislação vigente; e a ilisura desta ;licitação, reservando-se o
direito de promover diligências destinadas aVsclarecer.ou a çorhplementár a instrução do processo, em qualquer fase
da licitação,vedada la inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

i >' í ;
28.4 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
proponentes, desdejque não comprometam ointeresse da Administração, afinalidade easegurança da contratação.

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

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

28.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA ou no Diário Oficial do Estado dò 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, desdeque não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
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28.9 Os casos omissos serão decididos pelo pregoeiro em conformidade com as disposições c
preâmbulo deste edital e demais normas pertinentes.

Kul
obstantes das Leis no

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

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

28.12 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Anexo V

Anexo VI

Anexo VII

Anexo VIM

Anexo IX

Anexo X

Anexo XI

Anexo XII

Termo de Referência .

Modelo de carta credencial , ; •
Modelo de Declaração de Enquadramento comq'Miçroempresá ou Empresa de Pequeno Porte
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação ' ]
Modelo de proposta de preços , . ' .
Modelo de Declaração de cumprimento do^lnciso XXXlll do art.79 CF/88
Modelo de Declaração de inexistência'de'fátos'impeditivos da habilitação
Minuta da Atade Registro dePreçós/
^/línnt•'a Hi-» Printratrt _ . "-•Es.' , . -Minuta do Contrato

Modelo de solicitação de.pagamento " " i '•
Modelo de çiecláràção'çle'opçãò peiò.SIMPLEs!
Recibo de retirada de edital,'' "^ ' iL\\\

I . I 'J . • !'í '•

)V''

% *•' / 1
'vW-

•%. M /
\

•L/'

IK:
A' •

/(• • 1)

1,,
São Joâo-do,s:Patos --ma; XX de xmxxxx de 2021.

'' -i' 'AV/"
-.Thuany

"AA.Secretárií Mu
.>!T.:v---':::--Portai,

es
; f,.

inistração
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. Registro de Preços para a Contratação de empresa (s) especializada (s) em fornecimento sob
demanda de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha), acondiciónado em cilindro de P-13 - botijão
13 kg, visando atender as necessidades das diversas secretarias, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. Vi.UNlT.í V. TOTAL

1

Botijão Gás Liqüefeito De Petrólèòr GLP, Material Chapa
Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade' Botijão 13,
Aplicação Fogão Residencial, Normas técnicas Àbnt 8.460
(ABASTECIDO) , 7>..

UND' '

ôA 7 •

620, I
•| .a .

•r •i
R$90,17

S
RS55.905,40

2

Vasilhame - Botijão Gás Liqüefeito, pe Petróleo.;-^GLP;^
Material Chapa Aço, Tipo, Gás^.Fropâno-Butano;'
Capacidade Botijão 13,^ Aplicação Fogã,^!í<Resldencial,*;
NormasTécnicas Abnt8'.'46C (VAZIO), ~ [

77 • .•
: UNDr--v

'l-ríA

•i i
R$ 196,85

i 1
RS 10.826,75

1 TOTAL: RS 66.732,15

'í I '\\t y • s ^ . f'i . í -i . .
Obs: As estimativas de quantidadei cons^tuém ,mefár,previsão .dimensbhadá, e-sérye somente
referência para elaboração da projaosta^ não'estahdbVa .ÇONTRÀTAI^^E/bbrigada a realizá-las em sua
totalidade, não cabendo a CONTR'ãTADA ojdireito de;pléitear qualq^ reparação e/ou indenização.
Portanto, aCONTRATANTE se reserva ao dire^lto de,_a seu çritério,^blJzariOU?nãO as{quantidades previstas.

I f'- ^" - -.í-1.'"' I 1 .'S
1.1.1. Estimativas de consumoUindjviduaiizadas,'do-órgão .'gerenciadpr e órgão(s) e entidade(s)
particlpante(s). í / . - "" A KÍ ' \

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal dèÃdmInrstração \ •• .) • "1
Item )• /,'r'^^NDescrição'-*", 1 í:! ^ Unidade Quant.

1

Botijão Gás Liqüefeito Dê Petróiéo^^bLf^/jMátVfial ChapaAçõT-TlpbGás/Pfoj
Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogãpj^3®s'd?Qcíal,,,NbrrháslTéchlças;
(ABASTECIDO) . ' '

anó-Butano,;
/f^bnt 8.460.

1

• i •
' iUND
«, i

80

2

Vasilhame • Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo-GLP, Material .ChapaÀço/Tipo)
Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnica
(VAZIO) í - • : -

5ás Propanp-^
5 Abrít 8.460

> 1, '
. UND

i'
10

11 n
Órgão Participante: Secretaria Municipal de Saúde [ /r í
Item L .'-.^.Descrição - ~ .• . . 1 1

.1 I. \ Unidade Quant.

1

Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás Prc
Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas
(ABASTECIDO)

pano-Butano,

'Abnt 8.460 UND 200

2

Vasilhame - Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, Tipo
Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnic:
(VAZIO)

Gás Propano-
s Abnt 8.460 UND 20

Órgão Participante: Secretaria Municipal de Educação |'

Item Descrição | i Unidade Quant.

1
Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás Própano-Butano,
Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnjcas lAbnt 8.460

UND 300

como
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tSEÍÍÂ^Ã-

(ABASTECIDO) 1 Puh!u

2

Vasilhame - Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-
Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460
(VAZIO)

l IND 20

órgão Participante: Secretaria Municipal de Assistência Social
Item Descrição ' Unidade Quant.

1

Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano,
Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460
(ABASTECIDO)

UND 40

2

Vasilhame - Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço,Tipò Gás Propano-
Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação.Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460
(VAZIO) . - 11 i.

- UND 5

1.2. O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses, contao
documento equivalente.

2. JUSTIFICATIVA EOBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
'

os.do(a) assinatura do contrato ou

2.1. Justifica-se aquisição de.Gás Liquefeitò de Petróièo--.GLP,(recarga).ppr ser necessária à manutenção
das atividades diárias e e^enciais desempenhadas pela Prefeitura Múniçlpal e suas Unidades Gestoras,
como nas secretarias no prépaVb dòs;állmentos, lescolas municipais para, o preparo da merenda escolar,
bem como no hospital munlclpal,ja"firn'dé preparar os alimentos destinas aos pacientes. •:
2.2. Solicita-se. a aquisição amparada'pòf pregão,'á .qual permitela esta administração realizar suas
aquisições em consonância com'ás demandas, além'de sê conseguir melhores condições para aquisição
através do procedimento licitatófio realizado com'maior número de interessados, na comercialização dos
produto/serviço, ónde a aquisição^dosritens^é de suma Importância para.manter está administração na
execução de suas atividades duranteio'exercício de 2021'.A Gás.'GLP, destiria-se a suprir ò Almoxarifado das
secretarias e dessa forma atender;as.demándas dos setores/das secrjetarjias municipais bem como em
atendimento das"demandas-dô íhosp.ital- rnpnicipal,-escolás-é-sécretarias, bem como, assegurando o
contínuo fornecimento desses prodútoysefviço.para utijizaçãó nás atividades administrativas do município.
2.3. Justifica-sé a adoção da licitação ha modalidade pelo"-Si^emál de, Registro de Preços, por estar
evidenciada a necessidade ,de contratações^freqüentes ppr se:trátar|]de objeto cuja natureza não
possibilita definir previamente p quantitativo demandado-duranté a vjgêncla do; contrato, bem como a
possibilidade de sè realizara licitação independentemente de prévia indicação orçamentária, agilizando-se
o processo de aquisição. '

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado-própriò, isto é, que o objeto está disponível para
compra ou contratação a qualquer momento; i

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

i

c) Desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração, oú seja, o bem é comum pois satisfaz
necessidades comuns, não precisando conter características peculiares para atingir seus fins.
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ENTREGA ECRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

AD^Íç

s'S

Rubrica

4.1. A entrega deve ser realizada de forma imediata, conforme Ordem de Fornecfimento/Senriço, em
remessa parcelada.

4.2. O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, do prazo total
recomendado pelo fabricante.

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termode Referência e na proposta, j
4.4. Nos termos do art. 7^^I-ei_n°_8.666, de 1993, poderá serdispênsad^_o recebimento provisório.
4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando ém desaçordo com as especificações
constantes neste Ternio de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no;'p.razOjde 03 (três) dias, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 03 ,(três)'dias, cóntadós do recebimento
provisório, após a verificação dá-qualidade e quantidade dp material
termo circunstanciado. ' . t."'
4.6.1. Na hipótese de a verificação a que seTefe>è o subitêm anterior

e conseqüente aceitação mediante
' ' - ' I

não ser procedida dentro do prazo
dia do esgotamento dofixado, reputar-sei-á como realizada, consumarido-se]ó'.recèb[mento definitivo no dl

prazo. ^

4.7. O recebimento provisórioiou definitivo do objetomão exciúi a résponsábilidade da contratada pelos
nroii iÍ7nc roci iltantDC Ha inrnrrota'ovóri i/-3n rín rnnÍTatr»> ^ ; i '» 1prejuízos resultantes da incorreta'exècução dó còntrato^.r

s !• -1

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE,

5.1. São obrigações da Contratante:- ----- ji j i •
5.1.1. receberopbjeto no prazo-eiGondições estabelecidas-no,Edital ejSeüs'anexos; j
5.1.2. verificar rh,inuciosamente,^ò prazo fixado, a corifòrmidãde dos. bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do'Ed^itàl.e^da proposta, pafa.fins de aceitação e recebimento definitivo;

comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valòrcqrrespõndènte ao fprnécimentó do; objeto, no prazo e
forma 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 Contratáda,'de seus empregados, prefDOStos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. AContratada deve cumprir todas as obrigações constantes no|Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objetoe, ainda: |
6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;
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6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ns 8.078, de 1990);
6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Terrr
objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DASUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontrataçâo.do objeto licitatório.
8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

\D

artigos-^g^^ 1/

o de Referenda, o

8.1. Éadmissível a fusão, cisão ou incorporaçãd dá.çpntratada com/em,óutra pessoa,jurídica, desde que
sejam observados!pela nova pessoa jurídica'tqdòs'ós requisítòs de habilitação exigidos ná licitação original;
sejam mantidas as demais-dáusulas e-pondições do .contràto;'não hajarprejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa"da Administração à continúidadedo,contrato.'

í ^ , i -1 '
9. DO CONTROLE EFISCALIZ;|VÇÃÓ DA EXECUÇÃO 'i ' ;

- ^ ' -'11.
9.1. Nos termos do art. 67 LeispS 8.666, de .1993,-será designado|representante p.ara acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando" em"registrò próprio tòdas as ocorrências rèlacionadas com a
execução edeterminando oque fppnecessário à-regularizaçãó:dè7álhas'ou defeitos observados.
9.2. Afiscalização de que trata'leste item não exclui nemí -reduz a|' responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, pór-quájquérjrregulandade, ainda,qüe resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência,dèsta, não implica em córrèsponsabilidáde da Administração ou de seus
agentes e prepostbs, de conformidadé-cpm o art. 70 da Léi 8.666, 'de 1993'; •
9.3. Orepresentante da Administração anotará erh registro-pròpricjjtodas as ocorrências relacionadas
com a execução dp contrato, indicando dia,-rhês e ano, berh como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das ifajhas ou.defeitos observados e
encaminhando os;apontamentos à autoridade cpmpetèrite pVra^is providências cabíveis.i

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado "no prazo máximo de até 30 (trjintá) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou-Fatura; através de ordem'bancária, parajcrédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado. ''
10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5^, § 39, da Lei n9 8.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na Impossibilidade de acesso ao
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referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
29 da Lei pS 8.666, de 1993.

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor con
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa pS3, de 26 de abril de 2018.
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo;para pagamento Iniciar-se-á após à
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento. " .. - • •[[ |j. j "i

mencionai art.

ratadOj deverão ser

10.6. Antes de cada pagamento à contratada,; será realizada consulta , ad lSÍCAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação,exigidas no edital; , jj, 'ri ' J. j
10.7. Constatando-sé, junto ao SICAF, asituação de irreguláridáde-'dá|conífatada, será' providenciada sua
notificação, por escrito, pára que; no prazo de 5; (cinco)" dias úteis, regulanze sua'i situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazó poderá-serjprprrógad^ uma vez,(por igual periodo, a critério da
contratante. | ' '1^1 í '
10.8. Previamente à emissão-dè nóta\cie'émííenhofe'^a cada-págàmehto>"a-Administração deverá realizar

5 f—-/f 1"'r"i r " 1
consulta ao SICAF para idehtificar ppssív'érsuspensão-tempòrária:depar;ticipação em.licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibiçãoi.clè^^cohtVa^ar,_corn-;pJppder-Público', i!)em;^còmo.;ocorrências impeditivas
indiretas, observaào odisposto no"aft/29,^da Instrúção.Normativa n2 3,fdéí26 de atíril de!2018.
10.9. Não havendo regularização ;ou sendb-^a defesa^çò^nsideráda itpprocedente,-a contratante devera
comunicar aos órgãos responsáveis_peJaJisçaji_zaçãò da/rêgúlaridãdei;fiscaí quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à!.e!<istêncla~de~pagameritd^a"sèr-efetuádd, para qüé sejam acionados os
meios pertinentesje necessários paip^ garantir oTecebihiéhtõ^dè^iXs créditos. j, / |
10.10. Persistindo a irregularidade, contratante- deveráj-adotar ás' medidasj necessárias à rescisão
contratual nos autos do processp/ádmlnistrativo çbrrespondente/ãssegüra.dá àcontratada a ampla defesa.
10.11. Havendo á efetiva exeeúçãó\do-ôbjeto, os pagamentps*serã ijeájizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso^a''cont'ra_tada.não.rêgulárlze/^^ situação junto ao SICAF.
10.11.1. Será rescindido ocVnTrltoTem e^ebuçãó com á:cóntràta^daiinadlmp!énte no SICAF, salvo por
motivo de económlcidade, segurança--•nacional^t-ou..-òútro-dè-interesse público, de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer casó,^^lá:máxirria a_utpj;^ da, epntratanté.; , 1
10.12. Quando do pagarnento> será efetuadá.a"retenção tributária prevista^na legislàçãbaplicável.
10.12.1. Af Contratada regularmente òptaríte pelo Simples| Nacionaií;nos termos da Lei
Complementar nS/123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quántq aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagarnento ficará jj condicionado „.à apresentação de
comprovação, porjmeio de documento oficial; de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto
na referida LeiComplementar. •
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 parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
10.14.

EM = I x N XVP, sendo:

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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I= índicede compensação financeira =0,00016438, assim apurado: i'
; 6 / 100 ) I=0,00016438 ['

TX = Percentual da taxa anual = 6%
= {TX) 1 =

365

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e írreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas. |
11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contato e_ mediante solicitação_ da coritratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interfegno de um anoj aplicando-se o' índice iPCA/IBGE
exclusivamente para ás obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o.interregno mínimo de üm ano será contado a partir dos
efeitos financeiros'do último reajuste; . : í •' '
11.3. No caso de atraso Ou não divulgação dp índice de reajustameríto, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA -a t importânçia calculada ;pel.a7JÚltirna''-:variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado-o'índice: definitivo.^ Fica, a CONTRATADÀ obrigada a apresentar
memória de cálculo referenter.ao reajòstamento dè "preçós"dp--valqrf rémahesçente,| sempre que este
ocorrer. j . '"'i i '
11.4. Nas aferições finais,l"ò;índicè,utllízad6 para; reajuste será, òbrlgatonaménte,'o'defínítlvo.
11.5. Caso oíndice estabelecido fjará féajustamentó'̂ vénha aserextintp;ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado/será adotado,\ern substituição; o^qüè^ vier a ser deterrninado pela legislação então em
vigor. I _ I ' [.; . í /i i
11.6. Na ausência de previsão )egarquanto ao~índice substitut'ó, as partes elegerão hovo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente/ por meio"de'têrmo;aditivo. i
11.7. Oreajustej^será realizado ppnapóstilàmento. • ]•'"]

12, DAS SANÇÕES ADMINlStRATJVÀS;\. ; <7 •,

12.1.
V

2002, a Contratada que:
f • . 1

Comete infração administrativàmosterrrios da Lei ps 10.520,_de
12.1.1. inexecutar total ou parcjaiménte "qualquer.'dás~' obrigações assumidas erh decorrência da
contratação; ; >
12.1.2. ensejar o retardamento da execução do oBjêtp;'
12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; V' .
12.1.4. comportar-se de modo inidphéo;
12.1.5. cometer fraude fiscal; • .
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato '̂
CONTRATADA as seguintes sanções:
12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;

12.2.2. muita moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; |
12.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor totalido contrato, no caso de Inexecução
total do objeto; |
12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

1

í '

á 'Administração pode aplicar à
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iaae aa12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou uni
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 União com o conseqüente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
12.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável
em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de
Referência. i
12.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com á 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 16.2.1, 16,2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:' II '
12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar,-por rheio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos; - 'j ,| i
12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando' a frustrar os objetivos da jicitação;
12.4.3. demonstrem não possuir.idoneidade para contratar còm-.a Adm nistfação em virtude de atos ilícitos
praticados. j
12.5. Aaplicação de qualquerjdas penalidades preyistas realizàr-seyá em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla^defesVà'Gontrãtàda, observando-se o pròcedimentò previsto na Lei n®
8.666, de 1993, esubsidiariamente a_Lei n9 9.784, de 1999. /,' • \\ ' '
12.6. As multas devidas e/ou prejuízos"causados'à Contratante serão,deduzidos dós valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da;^União,- ou deduzidos da garahtia, dú ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União ecobrados judicialmente. | ' , í
12.6.1. Caso a Contratante detefmlrie,-ã .multa deverá ser recolhida no prazo máximo Ide 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimentò^da comunicação enviada pelalautoridadei çompetente.
12.7. Caso o valor da multa hãp-v^jas suficiente para>cobrir. ós.-préjuízos causados pela conduta do
licitante, a União pu Entidade poderá Pqbra o vaiprfemanescenté jud cialmente, conforme artigo 419 do
Código Civil. i V-r-' --Z i I i
12.8. Aautoridade competente, náI.a'plicàção.das sa^hçõès^/levaráljem consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem-corno'©"dano causado à Administração, observado o
princípio da proporciónaüdade. • ;
12.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de is de agósto de 2013J como 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 ns 12.846, de is de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
12.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regujar 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 dejagente público.
12.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

£píva
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13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

I
13.1. Ocusto estimado da contratação é de R$ 66.732,15 (Sessenta |e sete mil setecèntos otrinta odois
reais e quinze centavos). !

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

AOJ^/C

mmm'' 5*8

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos iicitatórios para registro de
preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal ns. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. A emissão
da nota dé empenho ficará a cargo do Setor de Contabilidade d^Prefeitura, devendo constar no mesmo
número do Processo Ucitátórlo ou númerp do Contrato, anexando ,a cópií áó Processo Administrativo de
Licitação. O Setor de Compras solicitará ao Setor de Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação
orçamentária, bem como, a nota de empenho que deverá conterá autorização do çrdenádorde despesas.

(

São João dos'Ratò's=MAiá"4 de iánèirò de

•• .'sr:\
• ^ \ ' Gustavo Carvalho Silva\" • íj! ^ i

í',Vy Chefe Setor^dé^Compras V*

: V"
l.

•^ p-|jGéssyka Rafiégía Licha SpiTsá
Seçretária^Municipal de Assistência Socialf j

,\V-éortaria-n?0l0/2021<-'" • J-k
V..V--v . •.-.y.n i-Ci-y

r- .'i'. iv.v. - • ..y V-'-
\ -v.^ V

2021

i V

í iMarianna-Lyra dà.RpchàSàhtòs_Teixelra:
'\y,r • --- ^ ( í • V

Secretaria.Municipa[de Educação
PoitarÍà:n2;b02/202l'

d^e^^eira Lima
nicípai de Saúde

ns 007/2021

V i

.. t,
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ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

A (nome da empresa), CNPJ n2 , com sede na

5^

RuMca

neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço). !

esta

em

1.

2.

Pelo prese^nfe instrumento- de mandato, nomeia' "é constitui, seu(s)
Procurador(es) oS^nhor(es) (nome, .RG, CPF, nacionalidade, estado'civil,? profissão e endereço), a quem
confere(m) amplos, poderes para junto a Prefeitura Municipal de Sãoijoão dosIPatos/MA (ou de forma
genérica: para Junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticaríos atos necessários para
representar a outprgante na licitação na modálldáde^de pregão ns (ou de forma genérica para licitações em
geral), usando dos recursos legais é acompaqhan'áb7os,7^c0nferindo-lhes,!'ainda,'| podeVes especiais para
desistir de recursos, interpô-los, apresentar'l^hces;verbáisi negociar prpçòs-e demais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar comprpmJ^ós'òu-acofâos, recebeVe^ár qúifa'ção;_p^^ ainda, substabelecer

para outrem,icom ouísemxreservas'.,de iguais -ppdères,'dando tudo-pôr, bom firme e valioso, e,
especial, para^ísè for ocas.ó'Üe^àpVna£urna licitação). ^ ' fS-?-/ • " I

. / Ílíí l- í
1 ^ t _ J 'vi I I. ' f • k ' . í » 1 ' s
Local e data

Assinatura do representante lega! da^empresá cbni'firma recor lecida
' -.1
I "i

1'Vt

~ I . . -A t' -

y."-.A-,

"" i' '

• '.'y'
1

• --'-u/y''
W •- •' - • -- - -

-rr

\

/
i r

í
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ANEXO

iFtíLÉÍAlfi® éo

Ru^ca

MODELO DE DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAOU EMPRESA PE PEQUENO
PORTE

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob o n.2
sediada na (end^eço _completo),__por mterm^io; de seu representante legal, o

Sr. (a) ..í.': '̂põrtador da Carteira dejdentidade .n SSP e do CPF
n2 DECLARA, para fins do dispósto nó subitem do edital, do Pregão Presencial ns
XX/XXX, sob as saríções administrativas cabíveis e "sob as^^penas dã l!ei,í'que esta^ empresa, na presente
data, é considerada: . ' ' l •' ' !

' "^ i I. ' V [
( ) MICROEMPRESA, conforme incisoJ do art. BTjla^LfeTComplementar n^ 123, de 14/12/2006;

'PEQUENO PORTE, conforme^^inciso^^li^-âo^art.-32 da "

i iV.í'"c.n'vv^" . ' "
I 1 í 'n\ ' i :' . ' S""" • '

Declara, ainda,--quX';a\enfi|̂ resa -está-excluída dasNyedações constantes
32 da Lei Complementar n2 123, dèd'4 de dézémbro.dè:'2Ò06., A . . \

; . . , ;.V i • íí' ^ .

( ) EMPRESA DE
14/12/2006.

I •
•! •
\ \

de:-.

•'ri'/-' •'

^A\ 4\{feinaturâ do.responsável)'̂ ^ '

OBS:

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

2) Esta declaração deyerá ser entregue .o pregoeírp, após a abertura da Sessão, em separado e antes da
t 'il! * l f •abertura dos envelopes de Proposta de Preço.e de Habilitação exígidós^nesta licitação, pelas empresas

que pretenderemj se benéficlar nesta licitação dó regime diferenciado ie favorecido previsto na Lei
Complementar n2123/2006 é alterações posteriores.

N.'/

Leij Compjemeritar n2 123, de
^-1- .. 's !

.fV-r":

/ M'
e 2021.

'i í

;• -

1 !

do § 42 do art.
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ANEXO IV

DECURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇAG

A empresa signatária, Inscrita rio CNPJ sob o n.2

ui/o

sediada na (endereço completo) por seu representante legal, declara, sob as penas da
Lei, nos termos do artigo 49, inciso Vil, da Lei Federal n.9 10.520/02, possuir todos os requisitos constantes
do edital que a habilite a participar do pregão Presenciahn.9 XX/XXX;'-^

Declara, oütròssim> conhecer na íntegra o Editaíe que se subrriete atodosfos seus termos.

- • j\ •

/.'-rs

f ' •'

i h

• i
' h

v-, t

; i: -:-i ..

:der,

L..

Ut\ (.(Assinatura doTesponsávél) ;
• ./v^y /•

•• " h;

/VÍ5ç:"->\ S ••

•v-/

l-f »•

'f è

iv

ií

!j r-',

''-i .
dé2021.

•1 • V

yjll

ví
V *
y

•í;
a

il }'
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ANEXO V

i
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL n s XX/XXX.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. S 3. a.nossa proposta relativa à licitação
em epígrafe, assumindo jnteira-responsabilidade-por-quaisquer-erros-pu-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 totalic
qualificação definidos no edital do Pregão Presencial n^ XX/XXX.

adè; das instruções e critérios de

1. PROPONENTE:

RAZÃO I
SOCIAL: L
CNPJ: i
ENDEREÇO:.

TELEFONE: '•---''FÃX^;- /•- f. j/E-MAIL: 'X' •'
VJ.

2. PROPOSTA DE PREÇOS:
\ n;

1 \ j :: ... r:i, 1 <

t 'iM T, i'i j 1 í
1

1 - - - - ! if ' 1 '

3. VALOR GLOBAL DA PROPOSTAV ^ V . f "tí
4. PRAZO DE VALIDADEOA PROPOSTA: - - w ' •'/ ií ;
5. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA PARÁ DISPON DO EVÉNTO:
6. CONDIÇÕESDEPAGAMENTO:] '• ^ -r" ' l/ '
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:" '
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSÍNARÁ OCÒNTRATO
9. ENDEREÇO E TELEFONE:

Nòrrie, RG^ CPF, Endereço):

dé de 2021.

(Assinatura do responsável)
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ANEXO VI RUbriáa

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXII! DO ART. 79, CF/88

A empresa
, sediada na

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

legai, declara, sob as penas da _Lej,_que não possui no.seu qu.adip de pessoal, menor.de 18 (dezoito) anos
em exercício de atividadé noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou
atividade, menor de^ís (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partirde 14 (quatorze) anos, em
conformidade com b inciso XXXill do art. 79, da Constituição Federal e com a Lei n9 9.854/99.

... ij-yy
^e2021.

' (Assinatura do.responsável)N.'' I '''
V-.:: d' •li í

^

-• I > ' .

-::-5 \\, •

/-A •; 'A:-;.', ia;
/ ' !
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ANEXO VII Rutfriia

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa

sediada na

V.

W//

, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.s
_(endereço

/ *'

completo), por seu representante
legal, declara, sob as pena^da_Lei,_nosJermos dp^artigq.32,3 2.2, da LeJ Federal n.s 8.666/93, que até a
presente data nenhum-falo ocorreu .que a inabilite a participar do Pregão Presencial; n.2 XX/XXX, e que
contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. y ' •"

* - ' ** í

Declara, outrossim) conhecer na. íntegra o,Edital e que se submete a todòs os seus tèrmosi

r I

, \

e'2021.
!:• li ;'

''V' '̂ 44 '̂i,\ "i (Assinatura'doTespoiísável)
i i ''•ív- ' 1 í i1,, I

; i

I
. >

;• ; -

I f •

Página 34 de 50



ESTADO DO MARANHÃO |
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33

ANEXO VIII i
(

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N9 SRP-XX/XXX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1

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 n? 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada
no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis] em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preçosn' SRP-XX/XXX, RESOLVE registrar os preços para (objeto
licitado), tendo sido os referidos.preços.oferecidos.pela.erripresa..cuja. proposta, foi classificada em primeiro lugar no
certame supracitado. .

/ . .

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para a Contratação de empresa (sj especlalizada (s enn fornecimento sob demanda de Gás
Liqüefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha), acohdicionado^efn.ciiindro de Prl3 botijãò-lS kg, visando atender as
necessidades das diversas secretarias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

. ' . í ' U''Apresente Ata de Registro de Preços tera validade por 12 (doze)>meses contados á partir da sua assinatura.
' r . l I • > t

> (t\:t > • A Í'A"'' \Paragrafo primeiro: Durante o prazo "de validade» destáijÀta,'de Registro de^ Preços, a CONTRATANTE não estará
obrigada a adquirir os produto/serviço^citados na Cláusula'Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,
podendo fazê-lo por meio de outra licitação,-quando julgar conveniente, serpiqüe caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie aó FORNECEDOR, sérido, entretanto,,-assegurada.Tao-benèficiário do registro, a preferência de
fornecimento emigualdade de condições. ' ' A» 1 |

• A '• . í ;• í " I
i' _ .'•> •' I '' . '

Paragrafo segundo: A partir da ássinaturá da.Ata de Registro dè, Preços/o fornecedor assume, o compromisso de
atender, durante oprazo de sua vigêncià,\oApedidos realizados, e;se.o&riga alcumprir, na íntegra, todas as condições
estabelecidas, ficando sujeito, inclusÍve '̂à<:*nòhàiiHaHoc looãitnanVo raKiwóio
suas cláusulas.

ive,'''àApénàlidades legalmente .cabíveis pêlo descumprimento de quaisquer

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DAÁTA DE REGISTRO DÉ PREÇOS.
\ -
. %Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualqúêr^Drgâo.ou entidade dâ Administração P^ública Municipal que

não tenha participado do certame licltatório, mediante prévia consulta ao
comprovada a vantagem.

contratante] desde que devidamente

Parágrafo primeiro:,Os Órgãos eentidades que i^o participarem do Registro de Prèços,.quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro dê Preços, deverão manifestar seu íntéressé junto'ão'Cbntratante, para que este indique
os possíveis fornecedores erespectivos preços aserem praticados, obedecida à'ordem de classificação.

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

I

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

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL EPRAZO 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 assanções previstas no item 27do Edital em
conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO^PAGAMENTO

jobro do

órgãos participantes,

O pagamento seráfefetuado mediante a entrega dos prpduto/serviço-acpnipanhadosVdá fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo com a nóta de empenho, após a conferência daquántidade^e qualidade dps materiais/serviços
porgestor a ser designado pela contratante. Observado^pYecebimento definit vo da Nota Fiscal emitida pela empresa
com discriminação |dos bens, juntamçritè'cpm*rd íermo''de\Recebimento,'íserá| esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para'hnsfiquidàçãòj_j;Ui^

Parágrafo Segundo:, Será procedida consulta "em sítios oficiais!'árítes do.pâgá-nehtb a sej.èfetuado ao FORNECEDOR,
para verificação dajsituação do mesmo;-rèlãdvÍménté-às cbnciições-exigidas;ria contratação, cujos resultados serão
impressos ejuntadoVaps autos do processo p_róprip... ' ' 'Uh

í " ' Ui' • f""Í ' i||i ' j'Parágrafo Terceiro; jcaso haja apIicaçãb^He''multa, ovalor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na
contratante em favor do FORNÉG^DOR.xCayoya^^ seja superiórv',âò'cré[j)tójevèntualmènte existente, adiferença
será cobrada Administrativamente oüíjudiciálifièhte, se necessárib.V/r"' "s //' J }. í

r - -A»-• AA-- il •• f .1! l "S, *•« * I 1 I ^ íParágrafo Quarto: Nos casos de eventuaj^átrasps dé-pagaméntb,.desdê;que;'a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para|tarito, fica convehçioriadaVa4áxa,_de-àtuaíizáçãó-'finançeira'!ldevida pélaicontratante, entre adata
acima referida e aIcorfespondente aó efétivoj^dimplementp dV^òVnédmerito,],mediante.a aplicação da seguinte
fórmula: j , . ^ V-'I /"j í • í

EM=ixNxvp j : X'
Onde: } - ..
EM= Encargos Mbratórios " '

N=número de dias entrea data prevista'para o pagamento e a doefetivo pagamento.
VP = Valorda parcela pertinente a ser paga;- - -- ^ - -
TX = percentual da Taxa anual = 6%

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

365 365

r I

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Aentrega dos produto/serviço sóestará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
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Ft3Ííf!fíín° 63-

o fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta AtãTTn^ |ue a
entrega deies decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante,contra recibo do representante iegai da
contratada estabeiecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa l|çita_nte apresente justificativas para o
atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; ' .

II - muita de 0,1% (zero vírguia um por cento) pôr dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas,
até o máximo de 10%(dez por cento) sobre o vaior dos produto/serviço não entregues, recolhida no prazo máximo de
15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; ^

III - muita de 10% (dez por cento) sobre o valor do material hãOíentregues, no cáso de inexecução total ou parcial do
objeto contratado, recolhida nò prazo.de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficiai, sem embargo, de
indenização dos prejuízos porventura causacios ao contratante peia.nãò execuçãp'parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiroi- Ficará impedi^a'de licitar ê_de contratar com a'Administração'Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido odireito préyip;cia citação,e de ampla,'defesa, enquantd[pérdurar os motivos determinantes da
punição ou até quejseja promovida á reabilitação perante; á.própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante
que convocada dentro do prazo d.e^^aiidade da sua proposta,-não.,celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para ocertame òu apresèhtaf documentação faisà;'enséjarp retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta,falhar ou fraudar na execução do_objetp pactuado, comportar-se de modo inidôneoou cometer fraude fiscal. ||' j
Parágrafo Segundo^- As sançõesípreyistás.nò.inciso 1e no parágrafo primeirp desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos "ll'':é >"111"^ facultada a defesa préyia-dõ Interessado,'no respectivo processo, no prazo
de 05(cinco) dias úteis. W- '

Parágrafo Terceiro •• Se amuita for de yaÍo"riSÚperiór ao,vaior-da^garàntia presti da^ além da' perda desta, responderá a
empresa fornecedora pela sua diferença, "a^quai sèrá descontadã-dós.págarrientps devidos pela Administração ou,
quando for o caso, cobrada judicialmente. '

Parágrafo Quarto - Às penalidades serão obrigatoriamente" registradas junto ao cadastro dé fornecedores da entidade
contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante devéra ser descredenciadopor igualperíodo, sem prejuízo
das muitas previstas ho Editai e das demais comínações legais. ' 1 >'. •

I

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 razãode fato que eleve o custodos 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 corriprornisso assumi
t

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocar^á os demais form
oportunidade de negociação.

Ví

ao. Ri|

rpHnrpg, vicanHn igual

9 68

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,

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

1 •

II - Convocar os demais fornecedores, visando iguál oportunidadede negociação.1- " •' ;

Parágrafo Sexto: Nãp havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá: à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as'medidas cabíveis para obtenção da,contratação rnais vantaJo^; I |

CLÁUSULA NONA - DAS GÕNDIÇÕÈS pE RECEBIMENTÒ DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

i . ' , ' ". i y'-- • i ' I
o recebimento do objeto constante dá pre^ntepta,está"cpKdiciona'dó;à.obseryâncÍa de suas especificações técnicas,
amostras, e quando ..couber, Embalagens e- mstruções,rçabèndo T/,erificação: pa designado pela
contratante. •' !

Parágrafo Primeiro: Qs F'rodutos entregues" deverão está/em perfeito'estaio,,= ássirri eídéverão ser entregues no
endereço constante^na ordem.de,compra, acompanhados,dasírespectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo:íSérão recebidosda;seguinte forma:—. í
,,,

I - Provisoriamente, nó-áto de èntregá, para.efeito dê pdsterior-verificaçãò ,da .cõnforrnidadeído material com as
especificações const^antes da prop^Çada emiDresa,.marca, modelp é|especificaçõés,técniças.-" i

II -Definitivamente/após averiflcaçãb^dáfluaiidádè, da qúantidaââdos^prbduto/serviço e,sua conseqüente aceitação,
mediante a emissão dó Termo de Recebiòientp Definitivo-assinado péiás partes.em até^S (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório.. • //T v ' ~ • '

CLÁUSULA DÉCIMA^- DO CANCELAMENTO DA ATÃ DE REGISTRO DÉ PREÇOS

O Fornecedor terá o.seu Registro de Preçosfçancelado. na.Ata, por mterrhédio
assegurado o contraditório e ampla defesa: . . . - •

• A pedido, quando:, .
- comprovar a impossibjndade de^curoprir as exigências da,Ata, pòr ocorrência 'de casos fortuitos ou deforça maior;
- o seu preço registrado setornar, cbmprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material. '

de processo administrativo específico.

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

\0

la Ata de !ia3 cie

• Automaticamente: |
- por decurso de prazo de vigência da Ata; i
-quando não restarem fornecedores registrados; j^
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o clevido apostiiamento na Ata de Registro
de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova orderrl de registro.

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

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

Parágrafo Único: A^érhissão das ordens de fornecimento, sua, retificação qü çancelamènto,, total ou parcial, será
igualmente autorizada pelo órgão requisitánte.

CLÁUSULA DÉCIMA;SEGUNDA - DOS PREÇOS EITENS pE^FORNECÍMENTO

Os preços ofertados pela empresa cIassifícáda'e.m'prirT^iro lugar;,signatária da presente Ata dé Registro de Preços,
constam do Encarte', què seconstitui, em. anexó.à presente Áta de Registrò de P,réços. \( j

j " i
Parágrafo Único: Os preços, expfessos^em Rear(R$), serão'.fixos e irrèâjustáveisVpejó período de 12 (doze) meses,
contado a partir da assinatura da presente Atade Registro dè'Preços. ./ '•)!/ \

\ \\ 'X'" '• '/ •' ^ i'
CLÁUSULA DÉCIMaItERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR ' ' í ; '' I

i M

Aempresa fornecedora compromete-se.a.cumprir..as-obrigações.constantes ^no edital e contrato, sem prejuízo das
decorrentes das nor;mas, dos anexos è'da natureza da atividade. ' ' i ,v'' ' •

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRÍGAÇÕES DA CONTRATANTE'.;

Sãoobrigações do CONTRATANTE, além das constantes no, editale do Contrato': í '

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagarriéhtq(s)":da(s),Nota(s)-Frsçal(ais)/fátura(s) da contratada, após a efetiva entrega
dos materiais/serviços eemissão do Termo''de;Re«bimento pefirirtW;.i '̂'.-' ' ' ^ '

Parágrafo Segundo;'Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
designado, de acordocorn a Lei 8.666/93 e posterioresalterações.

intermédio do -fiscal especialmente

CLÁUSULA DÉCIMAIQUINTÁ - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I • . •

Integram esta Ata 6 Editai do Pregão Presencial para Regikro dé Preços ns
classificada em 19 lugar.

SRP-XX/XXX e a proposta da empresa

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes
das Leis n9s 8.666/93 e10.520/2002 edemais normas aplicáveis. |

i
Parágrafo Segundo: Apublicação resumida desta Ata de Registro de Preço na irnprensa oficial, condição indispensável
para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. I
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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 PA
qualquer outro. !

)ossam SKui^ítígnidas
ros, com exOTsão de

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento ern 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 DE SÃO JOÃO DOS PATOS
C.N.P.J. ns 06.089.668/0001-33

CONTRATANTE

xxmxxxxxxxxxxxxxx:,-.

. C.N'p.J:'nS XXXXXXXXXXXW
' CONTRATADO

- , ;

. í<'

' ^

//

'j:
r .; •

! . I

f • -
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Ne XXXXXXXXXXXXX

E(McHW_3d-

RuKrida

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 ne 06.089.668/0001-33, representado pelo(a) Sr.(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sec. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF ne XXXXXXXXXXXXXX, residente na
XXXXXXXXXXXXXXXX, e^-dé ou¥o"jad6' a firma"'XXmxxXXXXXXXXXX,Ml^^^^ (MF) sob o ns
XXXXXXXXXXXXXXXX, .estabelecida à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do;-ayante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste^^ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente na , XXXXXXXXXX,
portador do(a) CPF XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tem entre s! justo e avençado, eicelebram o presente Instrumento, do
qual são partes Integrantes o Edital do Pregão n? GRP-XX/XXX e a proposta (apresentada'pela CONTRATADA,
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normasi disciplinares da Lei ns 10.520/02 e!da Lei ns 8.666/93,
mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA primeira - DO OBJETO. ,

1. O presenteContrato tem cbmo¥bjetb: ò..Registro de Preços para ofornecimento sob demanda de Gás Liqüefeito de
Petróleo - GLP (gás (de cozinha), acondiciònadb em cilindro de>P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades
das diversas secretarias. '' •' '' - " '" l

, i ; f,
1

L-.:..... 1[ ' • ;

1 ;

) !

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR-DÒ CONTRATO.", .

1. O valor deste contrato, é de RS XXXXXXXXXX (XXm

2. Os quantitativos indicados na Planilha'-de-Fôrmaçãò. dè .Preços .constante, da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão SRP-XX/XXX são meramente estimativos,~hão ácarretandó a Admiriistraçâo do CONTRATANTE
qúalquer obrigação quanto asua execução ou pagarnentò.

CLÁUSULA TERCEIRA - DÓ AMPARO LEGAL
I

1. Aiavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão ns SRP-XX/XXX, realizado com fundamento na
Lei n9 10.520, de 17dejulho de 2002, na Lei n- 8.666/93e nasdemais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

1.Oprazo de vigência deste Contrato terá início em XX de XXXXXXX de XXXXXXX pvtingumHn-jp Pm Hf> nPTomhm
de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA- DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados ^ COI^RATADA à^dependèn^s.do CONTRATANTE para a entrega
dos produto/serviço; "|'[ Í1 1'- !

1.2-impedir qiíe terceiros forneçam ps prpdutò/serviço objeto deste Contrato; j J
1.3 - prestar as: informações e os esclareçimentds que venharn á'JserisoIicÍtadbs-pelos empregados da

CONTRATADA; f-

1.4- devolver os produto/serviço que não apresentarem cpndições de
1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço _deyòlvidòs. mediante comunicação a, ser feita pelo Serviço

Almoxarifado; | '-7 " || '•[ ; j
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorizàção^dê^Fornecjmento expedida pelo Serviço'de Almoxarifado, o

fornecimento dos pròduto/serviçõ~òbJetp destrCon^trato;,.!^- ' í
1.7 - comunicar à CONTRÁTÁDA;^qualc|uer irregularidadé no-forheciméhtb dos 'pròbuto/sérviço e interromper

imediatamente ofofnecimento;:^e%rd\asb^. /\__ // , V ^ 1
• • l" v-jCLÁUSULA SÉTIMA iDOS ENCARGOS DA^CONTRATADA

. 's r? r-

1. Caberá à CONTRATADA:

'{ ' KVm
1 -

•-rr .Aí

serem usados; ~

i -r
I f '1]«

'1 1
f S '
t í ;

E©Í£HÂtn° V-X-

Rubrica

tais como:

1.1 - responder, em relação'àds^seus empregados",, pôr. todas as despesas decorrentes,dos produto/serviço,

j ''A- •- - -A-"' '' ^a salarios; 1 1• • =
câoiirnc rio arlHontoc" —- '• í ? •. ) . "b) seguros deacidehtes;/-i '̂'-%''íN7^\

c) taxas, impostos éxontrlbuíções;--^
djjindenizações; 'AAxA 'AA
e)ple-refeição;
f) váles-transportes; e. \;<Yr3-'' ^
g) outras que porventura verifiam a;ser;criáía's .è exigidás pelo

f" \

'. «

' if
Governo.

V-''
r"; 5

1.2 - manter os seüs empregados sujeitos às.normasídisciplinares dc
vínculo empregatícló com o órgão; '

CONTRATANTE, porém sem qualquer

1.3 - manter> ainda, os seus empregados identificados por crachá, qüandb em trabaiho, devendo substituir
imediatamente qualqüer"um''deles que seja considerado inconveniente'a boa ordem e às normas disciplinares do
CONTRATANTE; | •

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
Ií

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

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

«.-c-v ^

o, de accR^fèam a
to da AutonzBção de

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

1.9 - comunicar ao Serviço de Aimoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormaiidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgarnecessário; e '

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS
I

1. ACONTRATADA caberá, ainda:

—V •- i1.1 - assumir a responsabilidade por todòs-os encargos:previdenciários ,e obrigações,sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrígjando-se a-sáid.á-los ha época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhumvínculo empregatício corh b CONTRATANTE; - ' •

1.2- assumir, também/airesponsabilidade p^or todas as providências e[obrigações éstabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando,^ em ocorrêncía da espécie, fórem j/ítimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço ou erh,"conexão com elé7aihda.queacontècidò,em'dependência do CONTRATANTE;

; ;,y __ 7: - 17: |
1.3- assumir todos os encargos dê-'po'ssívél demanda trabalhista,'civil ou penal, relacionadas ao fornecimento

do produto/serviço,'originariamenteou vinçuiada po/ prevenção, conexãO:Ou continência; e

! , l'.- !' • ; i! i
1.4 - assurnir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais^e comerciais resultantes da adjudicação deste

Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos. encargos ehabeiecidos no Item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à'Administração";dó-GONTRATANTE,'nem [D^oderá onerar oobjeto deste Contrato
r-/~r»MTD ATA iS A JT "1. .11 _ . 1- L . 1--I _ ji _ _ !• J _ _ J 1 J _razão peia qual a CONTRATADA renuncia ekpressamerite ã qualquer vínculo c
com o CONTRATANTE. l

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERA|S

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

1.1 - expressamente proibida a cohtratação deservidor.pertencentê aoquadro de''pessoai do CONTRATANTE
durante a vigência deste Contrato; • ' |í

I

1.2 - expressamente proibida, a veicuiação 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 1

e solidariedade, ativa ou passiva, para
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1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse f
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsid|á-lo de Informaço
atribuição.

m, repres^^^o o
es pertinentes a essa

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servldon 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.

CLÃUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento" do produto/serviço caberá ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou aoutro servidor designádò para esse fim.' ^ ^

/ '•
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DESPESA - ' .

'• ""-i!"• j 1'Cr- •- ' I ''>< í
1. Adespesa com o fornecimento dó produto/serviço:dê;que:trata o objeto, está a cargo da;(

í - • . : \ ^
xxxxxxxxxxxxmxxx ....r'j
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxx^,..- '̂-'̂ k ' i I
XXXXXXXXXXXX>Ò<XXXXXXX)àÔÓ(w} '̂,%^v/\/ fV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, '̂''' . ' -\- / , í' s

r
f .?•

•" T M 1

dotação orçamentária:

CLÁUSUU DÉCIMAiTERCEIRA -DO PAGÂMENTO C.l/í
>v
1

•''V ^
1. A CONTRATADAideverá apresentarUnHa..fiscâl--para-liquidação-e' pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em^çpnta_corrente_oU;Ch^^ aó^fprnecedor no prazo de 10 (dez) dias

.i I
í. ícontados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTES, ,

!' , I '•i ' ' • i y '•i - • •)! ..C , ,
2. Para efeito de cada pagamento,] amota -^s^ãl'ou fatura deyérá^estar açompajihada das guias, de comprovação da
—j- í-.—. '•'•-taduál e Muniçipal;do domicílio ou sede

nto,]avnota-:Rs^ar
regularidade fiscal para com a Segúfjòadê'Sòcia!:(INSS), a Fázendá-Fede~ral,^Es
do CONTRATADO e o FGTS, emoriginaliòu ém fôtocóp[a áutentlcadá. "7V'.-

3. O CONTRATANTE reserva-se o direitci ,deS recusarão-pagamêhto^sé,% no
fornecidos não estivjerem em perfeitas coridiç6êsTde'cons'umq^óu,'em desacôrcò cbfn as especificações apresentadas eaceitas. j
4. O CONTRATANTE poderá deduzir dp montante.a. pagar os valores correspondentes) a-multas ou indenizaçõesdevidas pela CONTrJataDA, nos termos deste Contrátõ. ]. ., - 'J '• '
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente; de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alte'ração'dos'preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima
referida e 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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I= índicede compensação financeira =0,0001644, assim apurado:
l = (TX)

365 I
I = (6/100)

365 1
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. _ „ —

CLÃUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
"i
' '4

; i

EODH&í^l\° ^

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOAUMENtOOU SUPRESSÃO

'• *, c' '"í •* '• F"- 1. I !
1. No interesse da Ãdministraçãò do-CONTRATANTE, o valor inicial atüálizadq, deste Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até o limite de 25%" (vinte e^cincó por cerito); conformè disposto no artigo 65, jsarágrafos 1® e 29, da Lei
n98.666/93. ! /' - ^ i

: 'V-'I, V• . 't. ' 'I' í I ' ! • 1

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições,licitadas òs acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite ora previsto,'calculado sobre o valòr a sercontratado. i' - ' '

'

3. Nenhum acréscimo ou supressão''ppderá. exceder pjljmite-_estabelecÍdoI nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. ' ' "

j i ^
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DAS PENÂLIDADÈS>' / ' • , . - ^

1 ' V. V -r:^ - -V r- 1- ' ,1' . ' ^ ^ ii ••\\\-'^\ '? Vn .//•• I'-'-' l j
1. Pela inexecuçãO', total ou parciak deste ;Cdntfato, òu pelo 'descuThprJmeritp dos prazos e demais obrigações
assumidas, aAdministração do CONTRATAN^FÈ poderá;'garant!d_a a, prév|a"]^defesa, aplicar à-jCONTRATADA as seguintes
sanções: \ T ;

; V-'-'
1.1 - advertência; " ~
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor-tótal deste Contrato,-

no prazode 15 (quinze) djascorridos, contado da comunicação oficial;
1.3 -multajde 0,5% (cinco décirhos por cento) por dia de atraso e porj ocorrência, "até omáximo de 10% (dez

por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadámentéou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusu!a*Sétima desteXontrato, recolhida^no prazo máxirhó de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial; |

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por'ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
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
oficiai; I

l-- •
. V

nó caso de Inexecução total, recolhida

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
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eoíímM'»

nos) anosj^,^,^
ia punição ou até que

'̂ ADA que;

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazb de até 5 {a
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRAt

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

2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7- não celebraro contr^o;
2.8 - deixar de entregardocumentação exigida nocertame;" '
2.9-apresentar documentação falsa. • " .

3. Além das penalidades citadas, a GONTRATÁDA ficará sujeita; ainda; aò carirelàmento deisua inscrição no Cadastro
de Fornecedores do CONTRATANTE e, ho qué couber, às,demais'penalídades{rkeridas no Capítulo IV da Lei n.s
8-666/93. ' • . V', ' 1

i ' - " \ i
j ( í -1 ---f. -- .1 / 1,-4; " ,1 í - ]

4. Comprovado impedimento ou reconhecida fòrça..m'aror^;^dévidarfier]te justificado e acéitò pela Administração do
r^MXDATAMTc ^GONTRATÁDA ficará isenta dasCONTRATANTE, em jrelação a/um_dos. eyentós.ãrroladòs no items2',çiéstã CláusulãT a GONTR^
penalidades mencionadas. I i- \'

5. As sanções de advertência e de impedirhento dè licitar è cofitrátár còrn^á'Administração dó Lui^ir
ser aplicadas à CONTRATADA Juntamente com.a-de mulÇa,"descontando-á dos pagamentos á sererh c

CIÃUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DA RES^GISAO--_lir:.-:: líj - X.-.V < j
1. Ainexecução total ou parcial dò Contrato enseja asua rescisão;'rconformè Lsposto njs artigos
8.666/93. j "" •• ' íi ' V'''\

aser; i "KV2. A rescisão do Contrato poderá

r:\

77 a 80 da Lei n2

'A.>:2.1 -determinada por ato unilatéraije és,crltó'd^Admihistração d^ÇONTRATA.NTE,|np^ casos enumerados nos
incisos IaXII eXVII do artigo 78 da LéiWenciWacIa7:,nptTfe^o-s^.a'̂ CoWTRATA^ aaríteceiíência mínima de 30
(trinta) dias; í . VxV '• v.U»}-V •1,? •' }-• !

2.2 - amigável, por acordo entre as^^partes,'féduzida a-terrnb no jprocessó da,; licitação, desde que haja
conveniência para aiAdminIstração do CONTRATANTE; ^VV 1• I

2.3 -judicial, nos termosba legislação.vigentesobrea matéria.

3. Arescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de'autorização
competente. j - „

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, À PROPOSTA
REFERÊNCIA

escrita e.fundãrhentada da autoridade
'I ! i !• '•

nos autos do processo, assegurado o

DA CONTRATADA E AO TERMO DE

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

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas adm

Ruimci

nistrativamente, serão

processadas e julgadas no Foro do Município de São João dos Patos, com
privilegiado que seja.

exclusão de qualquer outro por mais

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, iavrou-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.

» '

i.
(

>

I

SÃOJÒÃO DOsTaTOS - MA,;xx'dê'xXXXX deWií

i f.

i
L-

..PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA
CNPJ(MF) 06.Ò89i668/0001-33

XÓNTRATANTE^-.

p :y j

V:—->4rxxxx>

íí^
!\i^

^11
VVaV> "-i •-

'•"'AC

'v\-

'r

/

f?r"' /

/••C- .. '

ixxx)0<xxxxym)0()0íx)(xxxxxxxxx^ ,'v\^
/\'CNpj'xxxxxx)ò<xm •f
V, /.--•^•.'CONTRATÁDO(A) 'ni

i í

\ i i

7Õ
il '.-I

1

i.

•í

'•i J

f
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ANEXO X
Rubric

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Cldade(UF),. de de

A(0} Senhor(A)

Referente ao Processo n? XXXXXXXXXXXXXXX

J -

Encaminhamos

R$
em anexo

.(
-nota í ''frsGa|-'.--h9.'V
^ i-- r..

P-

EMPRESA:
í >. V'

H"';'

.V

IDENTIFICAÇÃO LIC1TAÇA0/6RÜPÒ:.
OBJETO: ; . : Is',

}'4

NS DA NOTA DE EMPENHO: ! í
í í.í f

'iH AA
NS DOCONTRATOi(SE HOUVER)

/ •

,.-íl

R:A\iiAA ^ • '-.oA

1 V\ .'X,' --•.•O*' " f--f---/' . )
Apresentamos eni anexo.as CND de INSS, FGTS, Débitos JrábaJhistas, Receita Federal, Estadual e

\ ^ í A - i S v ^ ' t' . ' t A- % b • f

Municipal, no prazo de validade. ' i
: VvC:-^:Arv '••-v'.\r- '4 2

, Atenciosamente,

•\r

- \

• >

^ j

no j valor total de

r j

r-11

t: V ?

44

\ifl •
» ^ - i* «

-5 .
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ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

Ruííric

{Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n2 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 SeguridadeSocial (Cofins) e da Contribuição para o
PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei n^ 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente
inscrita no Regime Especial •Unificadq-de~Arrecadação-de •Trlbutos"^e" Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas ,de Pequeno Porte -Simples. Nacional''
Complementar n2 ^3, de 14.de dezembro de 2Ò06.

}:de què tratai o art. 12 da Lei

Para esse efeito, a deçlarante informa que: I- preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo dej:inco;ianos,^contado daj.^arà da emissão, òs documentos
que comprovam a origem de suas receitasse'áíe^etiyãçãb.dè s^^ despesas, bem assim a realização de
quaisquer outros atos ou operações quéyénhánfa mo^dificarVua;situação,patrimonial; j
b) cumpre asobrigações^acessófias a'qUe está "sujeita, em cònform'idade-còfn à legislação pertinente; II -
o signatário e representantèjegal^-desta empresa,, assumindo o'*compromis.so de inforniar à Secretaria da
Receita Federal db Brasil e à' pessoâ-']urídiGa~pagadofa>. imediatàmente,ie^^ desenquadramento da
presente situação^ e está ciente^^de;'que/a falsidade;'na/iprestação cestas informações, sem prejuízo do
disposto no art. 32 da Lei n2 9.430,vde 1996, o sujeitará; juntamente com as demais pessoas que para ela
concorrem, às penalidades previstasfna"lègis!açãb criminal e-tribütáriai rèlativas à falsidade ideológica (art.
299 do Código Penal) e ao crime cbntra a ordem tributária-(art. le.dalei n^ 8.1É7, de 27 de dezembro de
1990). • -.(''V. M " • T" ,

•-i í

r.

LocaLe datar.

Assinatura dp..Resp"dnsável
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ANEXO XIII

80

RuI^a

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N9 XX/XXX

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento sob demanda de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP (gás de
cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijao 13 kg, visando
secretarias.

Processo n9 XXXXXXXXXXXXXXXX ^

Razão Social: / -

CNPJ n9_

Endereço:
E-mail:
Cidade:

atender as necessidades das diversas

T-r-

I

Telefone: ^ Fax:."-'^?' . f ! J ! i
Pessoa oara contato: •• 7 • -1
Recebemos nesta data, cópia do iristrumehtò"convocatónó;da licitàçãc

1 . ^ V 1 .i ~
1 . 1 !,

Local: • • . 'de 'de:2021'; ' "

; ^ 1 •i - 1>í! ^ > 1

acima identificada.

f' 7' ' • i

Senhor Licitante, \

( ! U í '>1 •' '

\Assinatura /.•; V'.

\\V5\^\v=<-_ '7">-
Visando comunicação futura[en#e£est^£refèi^ra-e^ '̂ licito de vbssà Senhoria preencher o

recibo de entrega ,do editai e,reméter.''ião .D^airtament^^^^ ejcbntratos,fdà ^efertura Municipal de São
João dos Patos/MA por meio do e-mail: cplsipmV@g7náil.còm^ò(7Dessoa!mente/ .A não remessa'[ do recibo exime o
Pregoeiro e o Departamento de Licitações "e Còritratos, da PrefeituraÍMuniapal de São João dos Patos/MA da
comunicação de evérituais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem comp.de quaisquer informações
adicionais. i í

r •

i ' ^
\ '

Cidade - MA, de de 2021. -

-.-r
' .'"-í

t' 'i
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