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MEMORANDO/SEMAD N'' 017-A/202I ;

Olho D*Água das CunhasJ 11 de março 2021

Ao Senhora; Thuony Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
de São João dos Patos - MA

Prezado Senhor,

Em resposta a solicitação, que trata da adesão àjÂta de Registro de
Preços n° 004/2021, oriunda do Pregão Presencial j-l SRP n.° 002/2021
Processo Adm n° 001075/2021 PMODC - Registro de Preço para futura e
eventual contratação de empresa especializada |em prestação de
serviços de Limpeza Pública para atender as necessidades da Prefeitura
municipal de Olho D'Âgua das Cunhas - MA, e' observando-se o
parágrafo 2° do Artigo 22 do Decretom° 7.892/2013, .informo que, de
ordem do Secretário de Administração WESLY ALVES DE SÁ, autoriza a
adesão pleiteada pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos do
Maranhão - MA, paro os item e quantitativo estipuladp.

Acontar da data deste ofício, este órgão não participante
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90
(noventa) dias, após o que esta autorização perdera a validade.

L
WESLY (alves de SÁ

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria n''003/2021 de 01 dejaneirode 2021

Wesly Alves de SáSecretàrtodeAain^m»t'-^v;.So
CPF: 004.513.1^
Portaria n' 003/20
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |

PREGÃOPRESENCIAL N® 002/2021 '
I

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 004/2021

Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2021 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS
CUNHAS - MA, localizada na Rua da João Pessoa n® 56 Centro Olho d'água Das Cunhas - Ma, pessoa
jurídica de direito público interno, jnscrita noCNPJ sob os n® 06.014.005/000'1-50, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ORGÃO GERENCIADOR), com sedeina Rua da João Pessoa n® 56
Centro Olho d'égua DasCunhas - Ma, nesteatorepresentada porseu titular WESLY ALVES DE SÁ. portador
do CPF/MF n® 004.513.113-96, nomeado através da Portaria n"003/2021 Ide 01 de janeiro de 2021, e a
empresa AGECOM EMPREENDIMENTOS ECONSTRUÇÕES LTDA EPp|CNPJ/MF n® 17.759.603/0001-
49, neste Ato Representada Pelo Sr. ALEXANDRE RENê PAIVA REIS (RG n® 0307798020068 SSP/MA
CPF n® 049.099.403-24), aqui denominada BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos
termos da Lei 10.520/02, 8.666/93 e Decreto n® 7892/13, em face da classificação da proposta apresentada
no Pregão Presencial n® 02/2021, para Registro de Preços, por delibéraçãó do Pregoeiro, homologado em
25/02/2021, resolvem REGISTRAR PREÇOS para eventual prestaçãode serviço, em confonnidade com as
Cláusulas e disposições a seguir: j <

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ATA REGISTRO DE PREÇOS EDOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro —AATA DE REGISTRO DE PREÇOS ó um documento vinculativo, obrigaclonal, com
característica de compromisso pára futura contratação, em que se registrarn, os preços, fomecedores,
órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido
pelo vencedor em fomecer è Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente
solicitada, pelo preço queofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-Kíontrato a teor doart. 466 do
Código Civil;

r--
Parágrafo Segundo - Como pré-contrato ou contrato preliminar esta Ata contém todos os elementos
peculiares do futuro contrato, obrigando ao Fornecedor, a todas as obrigações aqui estabelecidas;
permitindo assim não se fazer mister, nos contratos ou documentos hábeis extraídos desta Ata. desses
elementos, senão aqueles essenciais. [' í

ParágrafoTerceiro- Oresumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo Quarto -Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ala! terá efeito de compromisso de
prestação de serviços, para futura contratação, obrlgando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão
Gerenciador e Participantes, ao cumprimento de todasas condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim para
definir procedimento e normas decorrentes dasobrigações orá contraídas integram esta Ala, como se neleestivessem transcritos os seguintes documentos: |•

a) Edital da Pregão Presencial n® 002/2021, de 21 dejaneiro de 2021 ê seus anexos a Proposta
de Preços da Fornecedora Beneficiária, as Notas de Empenho. |'

b) Autorização de prestação de serviços, documento hábil quesubstitui o contrato, nos termos do
art. 62 da Lei ns 8.666. de 1993. j

CLÁUSULA SEGUNDA-DO GESTOR DA ATA | ! '
r ; '

Parágrafo Primeiro -OGestor daAta de Registro de Preçb é a Secretaria Muríicípal de Administração,
que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços sendo resfwnsável pelo Gerenciamento da
Atade Registro de preços,coríforme Decreto 7892/2013 e as Legislações vigentes, bem como;

Sempre que ocorrer Solicitação do objeto do Registro, coniprovará aadequação dos preços registrados
assim como os quQntilnlívus rcgi.strados; i

Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro de Preços pelos órgãos Participantes, orientará
ao Orgào Participante ànotificar oFornecedor para assinatura e retirada da Autorização de prestação
deserviços no prazo predeterminado. |

Poderá aplicar, garantida a ampla defesa c o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no
procedimento licitatório; I

i



Rua João Pessoa, n® 56. CEP 65706-000. Centro
plho'd'Agua das CunhSs- MA (98)3864-53<16

www.olhodaguBdascunhas.ma.gov.br
seíriad@olhodaguadascunhas.ma.gov.br

CNPJ N" 06.014.005/0001-50
SCCRETTARUKMUMlClPALOe APMINISTRAÇAO

foi

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS
UM GOVERNO PARA TODOS

d) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, aspenalidades decorrentes dodescumprimenio
dopactuado nesta ataderegistro depreços ou dodescumprimenio das obrigações contratuais, emrelaçüo
às suas próprias contratações; | >

Parágrafo Segundo - Secretaria de Administração (ORGÃO GERENCIADOR), sendoresponsável pela
Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando dá necessidade decontratação,
a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem
praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contrataçãoefetivamente
realizada; j

b) Assegurar-se,quando do uso da Atade Registro de Preços, que a contrataçãoa ser procedida
atenda aos Interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e
comprovando junto aoÓrgão Gerenciador ou ao Pregoelro(aj ou á Comissão de Licitação a
eventual desvantagem nasua utilização; |

c) Zelar, após receber a indicação dofomecedor, pelos demais^atos relativos ao cumprimento,
pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com
o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do
Município - PGM, pelaaplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, de disposições dp ato convocatório, dá >^ta de Registro de Preços
ou das leis aplicáveis; I '

d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando desua ocorrência, a recusa dofomecedor ematender
às condições estabelecidas em edital ou ha Ata de Registro de Preços, as divergências
relativas à entrega, às quantidades, ás características e origem dos bens licitados e a recusa
do mesmo em assiriar contrato para fornecimento ou prestação dé^Serviços;

e) Notificar, quando necessário, a llcitante,Detentora do Registro para que, em prazo razoável
definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega dos bens empenhados ou execute os
MATERIAIS na forma previamente estabelecida.

í

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

r'
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços'tem por objetivo^a eventual prestação de
serviços de limpeza pública no município de Olho D'água das CunbàsItAÁ, junto ao Fornecedor, de
acordo com as condições e especificações constantes do Éditare sèus''Ánexos, Termo de Referência
(Anexo 1), Proposta de Preços e Autorização de préstaçâo de serviços"'W quais ficam fazendo parte
integrante e Inseparável deste Instrumento, comose aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos
quanto aos seus elementos característicos.

CLAUSULA TERCEIRA - DAyiGÊNCIA • ' ^ •

Parágrafo Primeiro - Apresente Ata de Registro de Preços, documentovínculativo obrigacíonal, com
característica de compromisso para eventual e futura contratação ou confrato preliminar vigorará
pelo prazo de12 (doze) meses, a partir da data de suâ publicação no D.O.É, cujo Autorização de prestação
de serviços atenderá a forma do art. 57 è 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se abriga
a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Editai. •

Parágrafo Segundo -Todaprorrogação de prazoserá justificada porescrito e previamente autorizada pelo
CONTRANTE, passando tal documento a Integrá-la.

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão
Gerenciador não gemrâ ao Fomecedor direito a qualquer espécie de Indenização.

CLÁUSULA QUARTO - DOS PREÇOS E ITENS DE PRETAÇÂO DE SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro • Cs preços ofertados pela empresa AGECOM í Efi/IPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA EPP CNPJ/MF n® 17.759.603/0001-49, classificada em primeiro lugar, por objeto,
signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ÇcõbÍQÒ;4"' V-H,'5:DESCRÍçAÒ, <-;• .•:FONtE't . •vuníd'-"-- QUAI
'i

'jJIDAOE-
P^ÇÓ UWTAklÓ^áS v-r^PREço' ;•"'

. ~ TÓTAL"R$ ...
-'̂ SEM BD1> Í COM BDI.'

1 COLETA REGULAR OE LIXO 29.394,20

1.1 00004063 Encarregado de Frente SlNAPl H/MÊS { 220.00 13.57 18,81 3.698,20
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1.2 00000246 Ajudante / coleta domiciliar SINAPi H/MÈS j1.980,00 9.43 11,68 23.126,40

1.3 00000248 Ajudante / poda de árvore SINAPI H/MÊS 1220.00 9,43 11,68 Z569,60

2 VMVtIçAO E CAPINA MANUAL DEVIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
.

56.531,20

2.1 00000246 Ajudante/capina SINAPI H/Mês ,880,00 9,43 11,68 10.278,40

2.2 00000248 Ajudante / varrição de rua SINAPI H/MÊS 3.960,00 9,43 11,68 46.252.80

3 SERVIÇO DETRANSPORTE PARA COLETA E ATERRO SANIT^IO 36.036,75

3.1 00004093 Motorista cat C/D SINAPI H/MÊS 660,00 13,02 16,13 10,646,12

3.2 96033 Caminhão basculontc SINAPI H/MÊS ' 600,00
1 *

16,00 19,82 11.893/14

3,3 00004221 Ccmbustível SINAPI • L/MÊS 4.050.00 2,69 3,33 13.497.20

4 FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL 1 4.518,30

4.1 FERRAMENTAS
,

1.288/16

4.1.1 00002711
Coto de mão, caçamba
metáCea e pneu macio

SINAPI UN/MÊS 8,00 90,00 111,50 892,01

4.1.2 00038403 Pà SINAPI' UN/MÊS : 8.0Ó 20,00 24,76 198,22

4.1.3 00038403 Enxada ' SINAPI UN/MÊS 8.00 20,00 24.78 198,22

4.2 E.P.1 , • •• 2.337,84

4.2.1 1X3012892 Luva de proteção SINAPI PARWÊS • 34.00' 7,39 9,16 311,44

4.Z2 00012693 Bota de proteção SINAPI PAR/r4ÊS xoo 40,00 49,56 1.685,04

4.2.3 101699 Máscara do proteção ORSE-. •UN/MÊS- f;t36;Ò0 0,43 0,53 72,08

4.2.4 00036162 Óculos, de proteção SINAPI > . UN/MÊS ' -éelbo 3,20 3.96 269,28

4.3 MATERIAL '• 892,00

4.3.1 11642 de lixo píástíco SEINFRA UN/MêS f000,00 0,09 0,11 550,00

4.3.2 00038400 Vasst^^ SINAPI UN/MÊS 36,00 7.67 9,50 342,00

// ! ^ 'i
. ..

VALOR TOTAL

MENSAL (1 MÊS): 126.480,45

cento o vinte e seis mll, quàtrócentos e oitenta reais o quarenta e cinco centavos

VALOR TOTAL ANUAL

(12 MESES); R$ 1.617.765,37

ummilhão, quinhentoso dezessete mil,' setecentòs e sessenta e cincoreaiso trintae sete centavos
'v

CLÁUSULAQUINTA- DO VALORTOTAL

Parágrafo Primeiro - O valor total ó de R$ 1.517.765,37 (um milhão, qujnhentos e dezessete mil,
setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Parágrafo Segundo - Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada
pela Fomecedora Beneficiária, Inclusas todas as despesas que resultem hq custo para o prestação de
serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e tódos òs'demais ônus diretos
e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento. , >

Parágrafo Terceiro - A existência dos preços registrados não obriga'a PREFEITURA a firmar as
contratações quedeles advir façultando-lhe a realização de licitação esqéciflca para aquisição pretendida,
sendo assegurado ao FORNÉCEDOR do registro a preferência de pres&ção deserviços em igualdade de
condições;

CLÁUSULA SEXTA- DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS '

Parágrafo Primeiro -Averificação dos preços praticados no mercado,I para que seja aferida avantagem
da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando: j
a - a variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item forem superiores a 5%;
b - a cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a
5%;
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c - se se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualizarão acelerada que interfira nos
preços. I
I. Não ocorrendo a variação prevista nos inícios ( e II deste artigo, 'restará dispensada a pesquisa
mercadológica. |

j

II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral
de preço - IGP

Parágrafo segundo - A Atualização dos Preços será conforme Decreto n° 7892/93.

Parágrafo Terceiro - Não havendo êxito nas negociações, o órgão| gerenciador deverá proceder à
revogação da Ala de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis pára obtenção da contratação maisvantajosa. j
Parágrafo Quarto - Os preços registrados poderão ser revistos em decòrrência de eventual redução dos
preços praticados nomercado oude fato qué eleve o custo dos MATERli^lS ou bens registrados, cabendo
80 órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições
contidas na alínea "d" do ihciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666, de jlOQS.'
Parágrafo Quinto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser
atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Sexto - Para tanto, a empresa Interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao
Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços corn os devidos comprovantes, para
posterior análise e negociação porparte da Prefeitura. j'

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida
aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do'pedido de que;trata o item. 21.3, sob pena de
serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93,10.520/92, pecretp789^13 eno Edital de Licitação.
Parágrafo Oitavo - As licitantes vencedoras não poderão suspender á execução do objeto, durante o
período de análise do pedido de que trata o item 21.3, devendo praticar cs preços até então registrados,
sob pena deserem aplicadas as sanções previstas'emLé] 8.666/93,10.520/92,^Decreto 7892/13 e no Edital
de Licitação.

Parágrafo Nono - Nas demais causas especificadas no Capitulo VIU do Decreto Federal n° 7.892, de 23
de janeiro de 2013. J j-"í
CLÁUSULA SÉTIMA-AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.'

Parágrafo Primeiro- AAUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Dqcurnento de vínculo contratual firmado entre o
Órgão Participante a o Fornecedor, extraído desta Ata .de Registro de Preços, mediante manifestação
expressa do órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo - A contratação do objeto licitado será efetivada mediante AUTORIZAÇÃO DE
SERVIÇO, solicitada peloÓrgão Participante da Atade Registro de Preços em conformidade com a Lei n.®
10520/02, Lei n.® 8.666/93, como documento hábil na forma Art. 15 do Decreto Federal n® 7.892, de 23 de
janeiro de 2013.

Parágrafo Terceiro - Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma.. Por esse motivo, na
prática, prevalecerão os Instrumentos hábeis, ímpticando a redução de custos de publicação resumida do
instrumento de contrato ou de seus aditamentos na Imprensa oficial. [ ' i
Parágrafo Quarto - A Autorização de prestação de serviços terá vigência conforme o respectivo crédito
orçamentário do exercício financeiro ao qüaí estão vinculados, ,é atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65
da Lei n® 8.666/93. ' ' •

CLAUSULA OITAVA - DOLOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇAÒ DESERVIÇOS
j

Parágrafo Primeiro- AAUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Documento de vínculo contratual firmado
entre o órgão Gerenciador a o Fornecedor, extraído desta Ata dje Registro de Preços, mediante
manifestação expressa do órgão Gerenciador emefetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo - A contratação do objeto licitado será efetivada mediante AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO, solicitada pelo Gestor da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.®
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10520/02, Lei n.® 8.666/93, como documento hábil na fonna Art. 15 do Decreto Federal n® 7.892, de 23 de
janeiro de 2013.

Parágrafo Terceiro - Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na
prática, prevalecerão os instrumentos hábeis, implicando a redução de custos de publicação resumida do
instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial. < .

Parágrafo Quarto - A Autorização de Fornecimento terá vigência conforme o respectivo crédito
orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65
da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega e aceitação dos produtos,
depois da realização das aferições. j' ,
Parágrafo Segundo - A Contratada deverá apresentara Nota Fiscal icorh os produtos entregues
discriminados, devidamente atestadas peloservidordesignado para o recebimento do objetoda licitação.
Parágrafo Terceiro - O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade
junto às receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS, INSS e CNDT, devidamente atualizada.
Parágrafo Quarto - Após aceitação eateste dè recebimento defInÍtivo|dos produtos efetuados na Nota
Fiscal, o pagamento será creditado em fávor do.Contrátado, em até 30 (trinta) dias corridos, através de
ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo'para Isto, conter o nome do banco, agência e
númeroda conta correnteem que deverá ser efetivado p crédito, e obedecendo a devidaordemcronológica
dos empenhos eem moeda corrente nacional. |
Parágrafo Quinto - A Prefeitura Municipal de OLHO DAGUA DAS CUNHAS/MA fica reservada o direito
de não efetivar o pagamento se os produtos não ocorrer em conformidade com as especificações
estipuladas. ;
Parágrafo Sexto - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver|pendénte de liquidação qualquer
obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito à alteraçãode prèços, correção monetária,
compensação financeiraóu paralisação da execução do objeto do Contrato., .

Parágrafo Quarto - O pagamento será efetuado na Conta Corrente do Fornecedor, no Banco do Brasil
Agência:1734-5 ContaCorrente19601 -O AGECOM EMPREENDIMENTOS ÉCONSTRUÇÕES LTDA EPP.

Parágrafo Quinto —O Coritratante poderá deduár do montante a pagar òs;valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pelo Fornecedor. •*,' !•; '

CALÜSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(. 1

Parágrafo Primeiro - Não é necessário indicar a dotação orçamentária,] quesomente será exigida para a
formalização da Autorização de prestação de serviços, conforme Art. 7, § 2® do DecretoFederal n® 7.892,
de 23 de janeiro de 2013,

Parágrafo Segundo - No momento da efetivação da contratação dos preços registrados, será
proporcionado a Dotação Orçamentária correspondente, através da Autorização de prestação de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
," . I' ) -'

Parágrafo Primeiro - Mediante Autorização de Fornecimento, obrigando-se aó Fornecedora:

Parágrafo Primeiro-Mediante Áutorizaçâo de MATERIAIS, obrigandcjse à-oxecutár os MATERIAIS:
1.1 Efetuar execuçãodos MATERIAIS, em perfeitas condições, no prazòe local Indicados pela Secretaria
Requisllanle, em estrita observâriclá das espedfícações."dd Edital e^ da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações pertinentes;
1.1.1 Os MATERIAIS devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
1.1.2 Assinar contrato, no prazo estipulado e contado da convocação;
1.1.3 Executar fíelmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avançadas;
1.1.4 Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, Inclusive com todos os encargos tributários,
fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo, necessários ao cumprimento do
objeto. j. ^
1.1.5 Assegurar a qualidade do fornecimento em conformidadecom as normas técnicas pertinentes;
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1.1.6 Providenciar para que os MATERIAIS sejam executados de maneira adequada e em consonância
com as normas de segurança estabelecidas em legislação própria; | • .
1.1.7 Comunicar, à Prefeitura Municipal de Olho D"agua das Cunhas/MA, em até 02 (dois) corridos dias
antes do vencimento do prazo da execução dos MATERIAIS, os motivos que impossibilite o seu
cumprimento. |
1.1.8 Respcnsabílizarem-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscals que incidam ou venham
a incidir, direta e indiretamente, sobre os MATERIAIS, e demais custos inerentes a execução; e, ainda,
apresentar os documentos fiscais em conformidade com a legislação vigente.
1.1.9 Responsabilizar-se pela execução dos MATERIAIS, assumindo exclusivamente a responsabilidade
por todas as despesas relativas à execução do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal;
1.1.10 A execução dos MATERIAIS será na empresa da contratada não necessariamente na presença do
servidor devidamente designado na conformidade dá Lei Federal n° 8.666/93, no local Informado no
Contrato, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos
produtos;
1.1.11 Substituir os MATERIAIS executados com eventuais falhas

estipulados, quando for o caso. sem qualquer ônus adicional para.a Prefeitura Municipal de Olho D"agua
das Cunhas /MA, no prazo máximo de24(vinte e quatro) horas corridos a*contar dadatade execução dos
MATERIAIS exigidos no Termo da Referência; - , , | i
1.1.12 Aceitar, nas mesmas condições con^atuals; "os acréscimos ou^supreèsões que se fizerem na
vigência do contrato, objeto do presente inslromento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor Inicial
atualizado do Contrato, observado oart. 65 da Lei n.° 8,666/93; j|
1.1.13 Executar os MATERIAIS através de pessoas'idôneas, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a Prefeitura
Municipal de Olho D"agua das Cunhas /MA solicitar a substituição daqueles cujos MATERIAIS sejam
julgados Inconvenientes. I' • i
1.1.14 Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do contráto.^prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE. '
1.1.15 Responder perante a Prefeitura Municipal de Òího"'b"agua das Cunhas /MA. mesmo no caso de
ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indehlzando-a devidamente porquaisquer atos ou fatos lesivos
aos seus interesses, que, possam interferir na execução do Contrato! queíj sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatários seus. Aresponsabilidade se| estenderá a danos causados a
terceiros, devendo a CONTFIATADA adotar medidas preventivas contra esses,danos, com fiel observância
das normas emanadas das autoridades ccrnpstentes e das.ds^^^^
1.1.16 Responder perante as-léis vigentes, pelo sigilo, dós-ddcumehtos manuseados, sendo que a
CONTRATADA não deverá, rhésmoapós o término do CONTRATO, sem cpnsentimento prévio porescrito
da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo
anterior, anão ser para fins de execução do CONTRATO. j'
1.1.17 Pagar seus empregados no prazo previsto emTeii sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre os produtos contratados
inclusive as contribuições prevldenciárias fiscais e parafiscals, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de
acidentes de trabalhoetc, ficando excluída qualquersolidariedade da Prefeitura Municipal de OlhoD"agua
das Cunhas /MA por eventuais autuações administrativas e/oujudiciais uma vez que a inadimplência da
CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere as Secretaiias/Prefeilura Municipal de
Olho D"agua das Cunhas/MA. I
1.1.18 DIsponibilizar. a.qualquer tempo, todadocumentação referente ao pagamento dostributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e prevldenclários relacionados com o objeto do CONTATO;
1.1.19 Não permitir a,utllização'dé qualquer trabalho do menor de deze^eis ehos', exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem peirnitlr á utilização dotrabalho domenor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso,ou Insalubre; Í• '
1.1.20Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dlmensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1" do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993. j •
1.1.21 Responder, pecuniarlamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União,
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da contratação. |
1.1.22 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do
Trabalho e legislação pertinente. |
1.1.23 Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

e/ou vícios, dentro dos prazos
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1.1.24 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 12.13, 18 e26, do Código de Defesa do Consumidor (Lein° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos; |
1.1.25 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Parágrafo Primeiro • Mediante Autorização de MATERIAIS, obrígando-se á CONTRATANTE a:
1

1.1.1 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato e emissão da ordem de MATERIAIS, com
base nas disposições da Lei 8.666/93 esuas alterações^ |
1.1.2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
1.1.3 Efetuar o pagamento dos Documentos de Cobrança, no prazo acertado nas condições de pagamento,
desde que os mesmos sejam apresentados na conformidade nas normas contratuais e observem as
exigências da legislação apticável; , . | ',
1.1.4 Permitir o livre acesso dos empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA para a
execução do contrato; - • .. ' í"
1.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados,
encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA, desde que inerentes ao objeto do Contrato;
1.1.6 Acompanhar a execução da entrega dos produtos do objeto contratado, bem como atestar nas notas
fiscais a efetiva entrega dó objeto contratado e o seu aceite:
1.1.7 Aplicar as sanções fegulamentares e contraújais, se necessário;
1.1.8 Comunicar à Contratada as eventuais irregularidades observadas na entrega dos produtos para
adoção das providênciassaneadoras; ' " t" ^
1.1.9 Acompanhar a entrega dos produtos, por meio de fiscalização, a_quêm caberá, também, todos os
contatos junto àContratada. j
1.1.10 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
1.1.11 Verificarminuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificações constantes do Edital e da propostàí pára fins de aceitação e recebimento definitivos:
1.1.12 Efetuaras retenções tributárias devidas sobre o valorda NotaFiscalfornecida pela contratada.
1.1.13 Fazer cumprir os termos da Lei 8.666/93, nò que diz respeito ap equilíbrio econômico financeiro
durante a execução do contrato. • • . í ^

1.1.14 Modificar o contrato unilateralmente para meíHbr adequação às^fínalldades de interesse público,
respeitados os direitos da CONTfWTADA. |; '
1.1.15 Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso l do artigo 79 da Lei8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - Odescumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações oraestabelecidas,
sujeitará ao Fornecedor às sanções previstas na Lei Federal n°8.666/1993.

Parágrafo Segundo - Odescumprimento das obrigações assumidas ou da Infringência de preceitos legais
pertinentes, salvo ocorrência de caso fcrtuito ou de força maior devidamente comprovado, sujeitarão ao
Fornecedor, a critério do Órgão Gerenciador ou Participante, à aplicação das seguintes sanções
administrativas, garantida prévia e ampla defesa.

a)advertência, sempre que fórem constatadas Irregularidades depouca gravidade, para as quais tenha
o Fornecedor concorrido diretamente, ocorrência que será registrada;.

b) muita de 0.08% (seis centésimos por ceiitó) ao dia," calculada sctrf o valor da Ata de Registro de
Preços, por atraso no início do fornecimento dos produtos, até| o30' (trigésimo) dia, após o que,
permanecendo tal situação, a Ata deverá ser cáncelada, e aplicadas as penalidades cabíveis;

c) multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor da Ata de Registro de Preços, quando ao
Fornecedorprestar informações inexatas ou criarembaraços â Gestora da Ata;

g) multa de 1% (um por cento), ,calculada sobre o valor da Ata de Registro de Pre^s, quando ao
Fornecedor desatender ás determinações emanadas pela Unidade Gestora do Registro de Preços
ou Órgãos Participantes. I

Parágrafo Terceiro - Além da advertência e multas estabelecidas no^item anterior, oÓrgão Gerenciador
ou Órgão Participante poderá aplicar ao Fornecedor as seguintes sarições nas hipóteses de inexecução
total ou parcial do Ata de Registro de Preço e do contrato, garantida prévia e ampla defesa:
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a) multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da Ata quando ensejar sua rescisão;
b) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com este Município, por

prazo de até 02 (dois) anos;
c) declaração de inídoneidade para licitar ou contratar com o Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos detcnninantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade. {

d) aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 1" da Lei n° 10.520/2011, sem prejuízo dasresponsabilidades penal ecivil |
Parágrafo Quarto - Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante
relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

Parágrafo Quinta - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa
consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas
ou prejuízos que seu ato punível venhaacarretaráo Município de OLHO DAGUA DAS CUNHAS.

Parágrafo Sexto - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor,
excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Oitavo - Os valores relativos às multas deverão ser recolhidos pelo Fornecedor no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial da sua aplicação ou, quando possível, serão
descontados dos créditos ou da Garantia prestadas bu, ainda, se for b caso, cobrados administrativa ou
judicialmente.

Parágrafo Nono- Os valores das multas poderãoser descontadosdos pagamentos devidos pelo óigão
Gerenciador ou Participante ou cobrados diretamente ào Fornecedor, amigável ou judicialmente.

Parágrafo Décimo - A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

apresentação de documentos falsos ou falsificados;
atraso injustificado na entrega dos bens objeto desta Ata;
reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às
características dos'bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa .de fomecímento ou entrega,
ressalvados os casos fortultos ou de força.maior, devidamente Jüstificádos e comprovados;
reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;'"'
Irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
prática de atos ilícitos visando a frustrar ps objetivos-dá llcitaçiôfou prejudicar a execução da
Autorização de Fomecímento; . ' ' ' • ' 1- / \
prática de atos ilícitos qué demonstrem não possuir a concorrente idoneidade para contratar com a
PREFEITURA. 1. '

Parágrafo Décimo Primeiro - Adeclaração de-Inidonèldade poderá ser proposta pela Prefeita Municipal
quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo à PREFEITURA, evidência de
atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo à PREFEITURA ou
aplicações sucessivas de outras penalidades.

CALUSULA DÉCIMA QUARTA - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E
RESCISÃO DA AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

DA

Parágrafo Primeiro - Constituem motivos parao Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisãoda Autorização de Fornecimento, sem exclusão dos dispostos na Lei 8.|666/93:
a) O não cumprimento d© cláusulas contratuais; especificações, projetos ou prazos;
b)Ocumprimenta irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do

fornecimento dosmateriais, no prazo estipuíádo; |
d) Oatraso Injustificado do fomecímento dos produtos; j
e) Aparalisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação aoCONTRATANTE;
f) Asubcontratação total ou parcial do seu objeto, a assodaçâojda CONTRATADA com outrem, a

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem
consentimento eaprovação da Administração; j

g) Odesatendimento das determinações regulares emanadas pelò Gestor da Ata responsável pelo
acompanhamentoe fiscalização do fornecimento;

h) Ocomelimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1® do art. 67 da Lei
Federal n® 8.666/1993;
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i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civii;

j) A dissolução da CONTRATADA:

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da i
a execução da Autorização de Fomecimenío;

I) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federai n" 8.666/1993, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis; |, '

m) A ocorrência de caso fcrtuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
da Autorização de Fornecimento; j

n) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,'justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

o) Asupressão, porparte do CONTRATANTE, dos materlals, acarretando modificação do valor inicial
do Autorização de Fornecimento além do llmité permitido no § 1® do art. 65 da Lei Federal n®
8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos
termos do §2® do art. 65 da referida Lei; j'

p)Asuspensão de seufornecimento, por ordem escrita do COf^fíR/^TANTE, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, saivo emcaso de calamidade pública, grave'péiiurtfação da ordem interna ou
guerra, ou ainda.por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações -pelas sucessivas' ê contratualmente imprevista
desmcbilizações e mobilizações e outras'previstas, assegurado Ia CONTRATADA, nessescasos,
o direito de optar pela suspensão do cumprimento-das obrigações assumidas até que sejanormalizada asituação; |'

Parágrafo Segundo - O descumprimento de, quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas,
Independentemente da aplicação das penalidades a que se refere a Cláusula Décima Quarta, ensejará a
rescisão antecipada da Autorização de Fornecimento e cancelamento jda Ata de registro de Preços, na
forma da legislação espebífíca vigente, sem que Imptiqüé em indenizações por parte do MUNICiPIO-
CONTRATANTE, conforrnè norma de direito administrativo átinénte ao cásohy ,
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CONTRATADA, que prejudiquem

Parágrafo Terceiro - A comunicação do cancelamento dó préço registrado, nos casos previstos nesta
Cláusula, será feita por correspondência corh aviso de recebimento oumolifícação formai, juntando-se o
comprovante ao processode administração da Ata de Régistro dé Preços.

Parágrafo Quarta - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a
comunicação será feita pof publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se, assim,
para todos os efeitos, cancelado o preço registrado. .-1, • I^

Parágrafo Quinto - Asolicitação da FORNECEDORA para cancelamer^tpidòs preços registrados deverá
ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços', cásõ não áceitás as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ADESÃO ÀÀTA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Parágrafo Primeiro • poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por lodo e qualquer prejuízo causado à
PREFEITURA,'paio usoihádequado doobjeto destaAta, por seus prepostos ôunãòj antesdeefetivamente
recebido pela PREFEITURA. '
Parágrafo Segundo • É vedado à FORNECEDORA cauclonar ou util
para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FÒRNECEDOFV^ não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ousua qualidade
de FORNECEDORA em quaisquer átjvidádesrde divulgado profission^ como. por exemplo, em cartões
de visitas, anúncios diversos. Impressos etc., sob pena de imediata' rescisão da presente Ata,
indepondentemente de aviso ou interpelação Judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da
FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - Anão utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na
Lei em geral, não implica em novaçâo, não devendo ser interpretadacomo desistência de ações futuras.
Todos 08 meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a
dispositivos legais. i

Parágrafo Quinto - São assegurados á PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei n®
8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

zarfa presente Ata como garantia

' 1 '
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO |
Parágrafo Primeiro • O órgão Gerenciadorprovidenciará o enviodo resumo deste Ataao Diário Oficial do
Estado e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO

Parágrafo Primeiro -As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, o Foro do Município de Olho d'água das Cunhas - Ma para dirimir as questões
decorrentes do presente Contrato. j

Estando justas e contratadas, finnam a presente Ata, perante as testemunhas abaixo indicadas,
para todos os fins e efeitos de direito.

Olho d'água das Cunhas - MA, 26 de fevereiro de 2021.

WEgLY ALVES DESA
SECRETÁRIA MUNICIPÃL DE ADMINISTRAÇÃO

Órpão.GeVéríclador

WeslV Alves de Sá

1 i 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS - MA !
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços u° 004/2021, celebrada eutre
a Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Cunhas - MAe a empresa AGECOM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
EPP CNPJ/MF n® 17.759.603/0001-49, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão
Presencial n® 002/2021 para o exercício de 2021.

Empresa; AGECOM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPT: 17.759.603/0001-49 Fone/Fax: (98) '<

Represontànto: ALEXANDRE RENE PAIVA REIS CPF: 049.099.403-24 1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
[TEM DESCRIÇÃO UNID QUANT , V. UNIT. V.TOTAL

i

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$

SEM BDI ICOM BDI

PREÇO
TOTAL RS

1 COLETA REGULAR DE UXO | 29.394,20

1.1 00004083 Encarregado de Frente SINAPI H/MÊS 220,00 13,57 16,81 3.698,20

1.2 00000248
Ajudante / coleta
domiciliar

SINAPI H/MÈS 1.980,00 9,43
1

11,68 23.126,40

1.3 00000248
Ajudante / poda de
árvore

SINAPI H/MÊS 220,00 9,43 11,68 2.569,60

2 VARRIÇÂO E CAPINA MANUAL DE VIAS ELOGRADOUROS PÚBLICOS | 56.531,20

2.1 00000248 Ajudante / capina SINAPI H/MÊS 880,00 9,43 11,68 10.278,40

2.2 00000248
Ajudante / varríção de
rua

SINAPI H/MÊS 3.960.00 9,43
1

11,68 46.252,80

3 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLEFA EATERRO SANITÁRIO | 36.036,75

3.1 00004093 Motorista cat C/D SINAPI H/MÊS 660,00 13,02 16.13 10.646,12

3.2 96033 Caminhão basculante SINAPI H/MÈS 600,00 16,00 19,82 11.893.44

3.3 00004221 Combustível SINAPI U/MÊS 4.050,00 2,69 3,33 13.497,20

4 FERRAMENTAS, E.P.I E MATERIAL 4.518,30

4.1 FERRAMENTAS | 1.288,46

4.1.1 00002711
CaiTO de mão, caçamba
metálica e pneu macio

SINAPI UN/MÈS 6,00 gojoo 111,50 892,01

4.1.2 00038403 Pá SINAPI UN/MÊS 8,00 2o;oo 24,78 198,22

4.1.3 00038403 Enxada SINAPI UN/MÊS 8,00 2o!oo 24,78 198,22

E.P.I 2.337,84

4.2.1 00012892 Lnva de proteção SINAPI PAR/MÈS 34,00 7,39 9,16 311,44

4.2.2 00012893 Bota de proteção SINAPI PAR/MÊS 34,00 40,00 49,56 1.685,04

4.2.3 101599 Máscara de proteção ORSE UN/MÈS 136,00 0,43 0,53 72,08

4.2.4 00036152 Óculos de proteção SINAPI UN/MÊS 68,00 3,20 3,96 269,28

1.3 MATERIAI 1
892,00

4.3.1 [1842 Saco de lixo plástico SEINFRA UN/MÊS 5.000.00 0,09 0,11 550,00

4.3.2 00038400 Vassoura SINAPI UN/MÊS 36,00 7,67 9,50 342,00

VALOR TOTAL

MENSAL (1 MÊS):
126.480,45

EXTRATO DE CONTRATO N® 002/2021

MA

Publicado por: ELÍSVALDO ANDRADE DASILVA
Código identi/ícador: lb6J5pc6699c0f508ea909fb359aecõ

EXTRATO DE CONTRATO N® 002/2021. ADESÃO À ATA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS - REGISTRO DE PREÇOS N® 004/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO
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r" PREFEITUHA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS -MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n° 004/2021, celebrada entre
a Prefeitura Municipal de Olho d'Âgua das Cunhâs - MA e a empresa AGECOM EMPREÒ^IMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
EPP CNPJ/MF n® 17,759,603/0001-49, cujos preços estão a seguir registrados, por item, era face da realização do Pregão
Presencial n® 002/2021 para o exercício de 2021.

Empresa: AGECOM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA EPP '

CNPI: 17.759.603/0001-49 Fone/Fax: (98) 1

Reprosotttanto: ALEXANDRE RENE PAIVA REIS CPF: 049.099.403-24 1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I
ITEM DESCRIÇÃO UNID OUANT ' V. UNTT. V.TOTAL

1

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREpO UNITÁRIO R$ PREÇO

rOTAL R$

SEM BDl ICOM BDI

1 COLETA REGULAR DE UXO 29.394,20

1.1 00004083 Encarregado de Frente SINAPI H/MÊS 220,00 13,57 16,81 3.698,20

1.2 00000248
Ajudante / coieta
domiciliar

SINAPI H/MÊS 1.980,00 9,43j 11.68 23.126,40

1.3 00000248
Ajudante / poda de
árvore

SINAPI H/MÊS 220,00 9,43Í
1

11,68 2.569,60

2 VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBUCOS 56.531,20

2.1 00000248 Ajudante / capina SINAPI H/MÈS 880,00 9.43| 11,68 10.278,40

2.2 00000248
Ajudante / varriçâo de
rua

SINAPI H/MÊS 3.960,00 9,43
' 1

11,68 16.252,80

3 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA EATERRO SANITÁRIO 1 36.036,75

3.1 00004093 Motorista cat C/D SINAPI H/MÊS 660,00 13,02 16,13 10.646.12

3.2 96033 Caminhão basculanle SINAPI H/MÈS 600,00 16,00 19,82 11.893,44

3.3 00004221 Combustível SINAPI L/MÈS 4.050,00 2,69 3,33 13.497,20

4 FERRAMENTAS, E.P.I EMATERIAL | 4.518,30

4.1 FERRAMENTAS 1.288,46

4.1.1 00002711
Carro de mão, caçamba
metálica e pneu macio SINAPI UN/MÊS 8,00 90,00 111,50 892,01

4.1.2 00038403 Pá SINAPI UN/MÊS 8,00 20,00 24,78 198,22

4.1.3 00038403 Enxada SINAPI UN/MÊS 8,00 20,00 24,78 198,22

4.2 E.P.I 1 2.337,84

4.2.1 00012892 Luva de proteção SINAPI PAR/MÊS 34,00 7.39 9,16 311,44

4.2.2 00012893 Bota de proteção SINAPI PAR/MÊS 34,00 40,00 49,56 1.685,04

4.2.3 [01599 Máscara de proteção ORSE UN/MÊS 136,00 0,43 0,53 72,08

4.2.4 00036152 óculos de proteção SINAPI UN/MÊS 68,00 3,20 3,96 269,28

4.3 MATERIAL 892,00

4.3.1 [1842 Saco de lixo plástico SEINFRA UN/MÊS 5.000,00 0,09 0,11 550.00

4.3.2 00038400 Vassoura SINAPI UN/MÊS 36,00 7,67 9,50 342,00

..45

VALOR TOTAL

MENSAL (1 MÊS):
126.480,45

Olho d'Água das Cunhas - MA, 26 de fevereiro tVESLY ALVES DE SÁ - Secretário Municipal do Administração.

PublíCíldo por: EUSVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: Ib615f9c6699c0f508ea309fb359aec0

nl-rô /

J
EXTRATO DE CONTRATO N« 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÂGUA DAS CUNHÃS -

MA I

EXTRATO DE CONTRATO N® 002/2021. ADESÃO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N® 004/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO

CÉRUntÁOO blCUACME^
EÇOtl CARIMBÒ-DETÈijlF '̂''

' Et' - - ^ • "• l t '

\vww.olliodaguadascuiilias'.ma.gpv.br'-
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Emnresa: CONSTRUTORA DIGAO EIRELI 1
CNPT: 007.193.479/0001-79 Fone/Fax: (98) !

Representante; BENEDITO RODRIGUES MARTINS
NETO

CPF: 376232653-34

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MAQUINAS PESADAS 1

ITEM DESCRIÇÃO IWD QUANT. ' V. UNT V. TOTAL

1 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HORAS 800 i R$ 253,30 R$ 202.640,00

2 RETROESCAVADEIRA HORAS 1200 R$ 129,96 R$ 155.952,00

3 MOTONIVELADORA HORAS 1200 R$ 239,77 R$ 287.724,00

4 ROLO COMPACTADOR HORAS 1200 1 R$ 171,66 R$ 205.992,00

5 PA - CARREGADEIRA HORAS 2200 R$ 182,60 R$ 401.720,00

6 CAMINHÃO PIPATRUCADO 15.000L MÊS 24 1 R$ 12.083,31 R$ 289.999,44

7 CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 12M MÊS 24 R$ 10.999,80 R$ 263.995,20

8 CAMINHÃO PRANCHA 17M MÊS 24 R$ 13.899,46 R$ 333.587,04

Olho d'Água dasCunhas - MA, 22de fevereiro de2021 WESLY ALVES DE SÁ - Secret^o Municipal de Administração.

Publicado por: ELISVALDO ANDRADEDA SILVA
Código identificador: 2b57355al316balce4dee6c8f40abled

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N« 004/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÀGUA DAS CUNHAS - MA
ATA DEREGISTRO DE PREÇOS. Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n° 004/2021, celebradaentre
a Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Cunhas - MA e a empresa AGECOM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
EPP CNPJ/MF na 17.759.603/0001-49, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão

Fmnresa: AGECOM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP 1

CNPT: 17.759.603/0001-49 Fone/Fax: (98)

Representante: ALEXANDRE RENE PAIVA REIS CPF: 049.099.403-24 1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1
ITEM [DESCRIÇÃO UNID OUANT1 V. UNIT. IV.TOTAL|U

1 1

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

SEM BDI ICOM BDI

1 COLETA RIiGULARDELIXO I 29.394,20

1.1 00004083 Encarregado de Frente SINAPI H/MÊS 220,00 13j57 16,81 3.698,20

1.2 00000248
Ajudante / coleta
domiciliar

SINAPI H/MÊS 1.980,00 9,43
1

11,68 23.126,40

1.3 00000248
Ajudante / poda de
árvore

SINAPI H/MÊS 220,00 9,43
1

11,68 2.569,60

2 VARRIÇÃO ECAPINA MANUAL DE VIAS ELOGRADOUROS PÚBLICOS | 56.531,20

2.1 00000248 Ajudante / capina SINAPI H/MÊS 880,00 9,43 11,68 10.278,40

2.2 00000248
Ajudante / varrição de
rua

SINAPI H/MÊS 3.960,00 9,43
t

11,68 46.252,80

3 SERVIÇO I)E TRANSPORTE PARACOLETA E ATERRO SANITÁRIO 36.036,75

3.1 00004093 Motorista cat C/D SINAPI H/MÊS 660,00 13;02 16,13 10.646,12

3.2 96033 Caminhão basculante SINAPI H/MÊS 600,00 16^00 19,82 11.893,44

3.3 00004221 Combustível SINAPI L/MÊS 4.050,00 2,69 3,33 13.497,20

4 FERRAME NTAS, E.P.I E MATÉRIAL 4.518,30

CeRTIFKAOO DIGITAUílENTe
E CbíA CARIWEO DE TEMPO

www.famem.org.br 100/111
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4.1 FERRAMENTAS ' 1.288,46

4.1.1 00002711
Carro de mão, caçamba
metálica e pneu macio

SINAPI UN/MÊS 8,00 90,00 111,50 892,01

4.1.2 00038403 Pá SINAPI UN/MÊS 8,00 20,00 24,78 198,22

4.1.3 00038403 Enxada SINAPI UN/MÊS 8,00 20,00 24,78 198,22

4.2 E.P.I 2.337,84

4.2.1 00012892 Luva de proteção SINAPI PAR/MÊS 34,00 7,39 9,16 311,44

4.2.2 00012893 Bota de proteção SINAPI PAR/MÊS 34,00 40,00 49,56 1.685,04

4.2.3 101599 Máscara de proteção ORSE UN/MÊS 136,00 0,43 0,53 72,08

4.2.4 00036152 Óculos de proteção SINAPI UN/MÊS 68,00 3,20 3,96 269,28

4.3 MATERIAL j 892,00

4.3.1 11842 Saco de lixo plástico SEINFRA UN/MÊS 5.000,00 0,09 0,11 550,00

4.3.2 00038400 Vassoura SINAPI UN/MÊS 36,00 7,67 9,50 342,00

VALOR TOTAL
MENSAL (1 MÊS):

126.480,45

Olho d'Água das Cunhas - MA, 26 de fevereiro de 2021 WESLY ALVES DE SÁ- Secretário Municipal de Administração.

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador; Ib615f9c6699c0f506ea909fb359aec0

EXTRATO DE CONTRATO NO 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS -
MA

EXTRATO DE CONTRATO N» 002/2021. ADESÃO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N" 004/2021 • PREGÃO ELETRÔNICO
SRP N® 004/2021 - SRP PARTES: Prefeitura Municipal de Olho
d'Água das Cunhas - MA e a Empresa COMERCIAL GLOBAL
EIRELI CNPJ: 28.754.772/0001-38. OBJETO: contratação de
empresa especializada para fornecimentos de gêneros
alimentícios para o preparo da merenda escolar para atender a
demanda da Secretaria Municipal de Educação de Olho d'Água
das Cunhãs - MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021.
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.399.246,72 (um milhão trezentos
e noventa e nove mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta
e dois centavos). MODALIDADE: Pregão Presencial Sistema de
Registro de Preços, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei
10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93, RECURSOS: Órgão:
0204 Secretaria de Educação; Unidade: 12.306.0700 2 011
Manut. Func. da Merenda Escolar; 3.3.90.30.00 Material de
Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Olho d'Água das Cunhãs
- MA. 25/02/2021. WESLYALVES DE SÁ - Secretário Municipal
de Administração.

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: c92el61f36c95fe63890c5c04c4d2}J3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

LEI MUNICIPAL N® 371/2020 - LDO

Lei Municipal n® 371/2020

"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A PREFEITA MUNICIPAL DE SATUBINHA. Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara
Municipal o seguinte Projeto de LEI:

Art. I® Ficam estábelecidas, em cumprimento ao disposto no
art. 165, § 2®, da Constituição Federal, combinado do art. 78,
Titulo III, da Lei Orgânica do Município e, no que couber, as
disposições contidas na Lei Federal n®. 4.320, de 17 de março
de 1964, e na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, as
diretrizes para elaboração e execução dos Orçamentos doMunicípio para oexjercício de 2021, compreendendo.
I - As metas e prioridades da administração municipal;
II - A estrutura e organização dos orçamentos;
III - As diretrizes gerais para a elaboração e execução
orçamentária. j
Capítulo I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL

Art. 2® As metas e prioridades para o exercício financeiro de
2021 serão especificadas em anexo no Plano Plurianual relativo
ao período 2018-2021 e obedecerão aos seguintes critérios:

I - Promover o equilíbrio entre receitas e despesas;
II - Promover e desenvolvimento econômico e social integrado
do Município; '
III - Contribuir para a consolidação de uma consciência da
gestão fiscal responsável e permanente;
IV - Evidenciar a manutenção das atividades primárias da
administração municipal.

Lei n® 371/2020 -jpag 02
Parágrafo único. Àexecução das ações vinculadas àsmetas e
às prioridades estará condicionada ao equilíbrio entre receitas
e despesas, especificadas através do Anexo II - Das Metas
Fiscais e do Anexo III - Dos Riscos Fiscais, partes integrantes
desta Lei.

Art. 3® A proposta orçamentária que o Poder Executivo
encaminhará ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes
diretrizes: j
I - As obras em execução terão prioridades sobre novos
projetos;

CÊRTIFICADO ÜIGITALi/EHTE
E COWCARiWEO DET6MP0.

www.famein.org.br
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UM GOVERNO PARA TODOS

01

Rua João Péssoa, n" 56, CEP 65706-000, Centro
Olho d'Agua das Cunhãs- MA (98) 3664-5346

www.oIhodaguadascunhas.ma.gov.br
semad@olhodaguadascunhas.ma.gov.br

CNPJ 06.014.005/0001-50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

PROCESSO NS 001075/2021/CPl \

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL NS 002/2021/SRP/CPL

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 09/02/2021
HORÁRIO: 09:30:00 HORAS
LOCAL: Rua João Pessoa ns 569, Centro >íDlHo D' Agita^das Cunhas - MA.

A PREFEITURA MUNlCIRAL-DraLHO D' AGUA DAS CUNHAS

designado pela Portariàíns 029/2021 de 01 janeiro de 2021 tornajpúblico para conhecimento
dos interessados que^ na data, horáno^êyqcal),acima íhdicadol"fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃo! na forma "pRESEN|CIAfE^SIS^^^^ DE REGISTRO DE PREÇOS, do TIPO
MENOR PREÇO GLOBAl! destinada aoVegistro de preço pWa eventual contratação de empresa
para prestação de serviços de limpeza^ública, destinado aatender demanda da Secretária de
Administração do Município de Olho D' Agua'"clas'Cunhas /MA, conforme descrito neste Edital
eseus Anexos.

porJntermédio da Pregoeiro,

T'

_ reger-se-á pelas disposições ^da Lei Federal :n9 10.520/02, Decreto
Municipal n® 013/2017; aplicando-se, subsidiariamente, nó'que couberem, a Lei Federai n^
8.666/1993, a Lei Comp ementar n9 123/2006e demais normas pertinentes à espécie.

. ! ~"r,i
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquerfatò superveníente que impeça a realização do
certame na data marcada, o recebimento e o início daabertura dos envelopes referentes a este
Pregão serão realizadosv^ no primeiro dia útil' sübséqú'êhtê7 no^ mesmo horário e local
anteriormente estabelecidb; desde que não haja.comunicação.da Prègoeira emcontrário.

\\ / íí
E"dO OBJETO - ^

O certame licitatório

1.1.0 presente Pregão presenciaLtejm.por oyetp oregistro de^ço' para eventual contratação
de empresa para prestação deserviçbs de íimpeza pública, destinado a atender demanda da
Secretária de Administração do Município de Olho D' Agua das Cunhas /MA, nas
especificações, quantidades e condições contidas no ANEXO I- Termo de Referência, parte
integrante deste Edital. j

recomendações do Ministério da Saúde e orientações da^CGU, serão
adotadas as seguihtes^medidas básicas como forma de prevenção a prolifefa^í^do Covidl9:
1.1.1. Aveda„çã£^da pre^nça, na sessão, de representantes das ernprèsas é~de:agentes de
compras pertenç^tesjao,grupo.de^nsco; f —

máscara;1.1.2

1.1.3 berao aisponiblllMtios-í UÍNPM) para todos os
presentes;

1.1.4. Aorganização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de
distância entre os presentes; i
1.1.5. Aintensificação da higienização das áreas de acesso àsala onÍJe as sessões ocorrerão,
além de higienização do próprio recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas
(maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores etc.); 1



SECRETARIA MUNICIPAt DE AOtiüNISTRAÇAO

PRCFS^TURA f

OLHO D^AGUA DAS CUNHAS
UM GOVERNO PARA TODOS

1.1.6. Dentre outras medidas cabíveis.

1.2.0 valortotal estimado parao registro de preço para eventual contratação de empresa para
prestação de serviços de limpeza pública, destinado a atender ^demanda da Secretária de
Administração do Município de Olho D' Agua das Cunhas /MA, será de R$ 1.840.417,92 (um
milhãooitocentos e quarenta mil quatrocentos e dezessete reais é noventa e dois centavos),
de acordo com as especificações, quantidades,^e condições contidas no ANEXO I- Termo de
Referência, parte integrante deste Edital. ^ ^̂ '

[2. DASSsJDÍÇÕES PARA PARTIGlPAÇÃO
2.1. Poderão participar des^Pregão-òs interessados que tènhaj]Tj-a|mo de atividade compatível
com oobjeto licitado e que atéfíderem a todas"as:exigências,^rnciusive quanto àdocumentação
erequisitos de classificação das propostas,-cotóante^deste Edital e|seusjAnexos.
2.2. Não poderão participar desta licitação, direfa:óü indiretamente, as
a) que estejam cumprindo pèna.de suspensão delidtaríCom'a PREFEITU
D'AGUA DAS CUNHAS-j ! ' \ \ / V |\
b) declaradas inidôneas-ou se encontrem impedidas de licitar e contratar com a Administração
Pública; - ji
c) quetenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de
órgão ou entidade do MUNICÍPIO DE OLHO d; ÁGU^^S CUNHAS; "
d) que seapresentem na qualidade de subcontratâclasf r— -
e) estrangeiras que não funcionem no País;
f) reunidas em consórcio e que sejam controladoras,""cõlig^dáT '̂sublidiárias entre si;
g) que seencontrem sob falência, concordata, cp,ncursoJe_credór.es;.dissolução ou liquidação;
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empresas:

RÀ MUNICIPAL DE OLHO

h) que tenham sócios,diretores, administradores, procuradores, lindependentemente da
denominação, ou acionistas com participação relevante,-que"esteja'yinculado, sob qualquer
forma, profissional ou coroerclalmente, a outra empresa participante deste certame;
i) que tenham sócios, diretores, administradores, independenterpénte da denominação, ou
acionistas com participação reinante, que seja.parente,^até^ojefcêiro grau, consanguíneo ou
por afinidade, do Prefeito, do Vice-P/efeito, dos Vereadores^dds Secretários Municipais ou de
qualquer servidor ocupante de cargo èmlgomissão narAbMINlSTRAÇAO PÚBLICA MUNICIPAL DE
OLHO D'AGUA DAS CUNHAS; " j
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9e, da Lei Federai ns 8.666/1993.
2.3. Como requisito para participação neste Pregão em SRP, o licitante deverá apresentar
Declaração^ Cumprimento dos Requisitos de Habilitação podençlo utilizar como modelo o
constante hq^^AnexoJ/^do Edital fora dos Envelopes NS: 01 eoi^A^não-^r^entação da
declaraçãojpiplicará na^desclassiflcação imediata do licitante.
2.3.1. Adeclár^^.,falsa--relativa ao cumprimento dos requjsitos
sujeitará o Iicitantêíàrsajiçõês-prevjstasmeste-edita|r '̂̂ tó7^
2.4. As f '̂croempresas{^empms^^lte^quen^^^^ como tais, nos termos
do ANEXO VeANEXO Vl7para.qije^sam-sêr-^adot^^as.norma's pertinentes às licitações
estabelecidas nos artigos 42 a45 da Lei Còrnplêmêntar 123/2006.

[3. DO CREDENCIAMENTO > ~ ;
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora de
qualquer envelope:

deihabilitação e proposta
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a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações ou
ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores, no qual estejam expressos seus poderes para |exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;

b) tratando-se de procurador: instrument^/^e,''procuração, público ou particular, ou Carta
Credencial (ANEXO II), no qual constem ppderès^específicos para formular lances, negociar
preço, interpor recursos e desistir de'súa interpbs|ção e praticar todos os demais atos
pertinentes aeste Pregão; |
b.l) Procuração por instfum^ò^particular eÇarta,CredencialtANEXOIII) deverão possuir firma
reconhecida em cartório e estar acompanhadasid^cópía do docurnento que comprove os
poderes do mandante para aoutorga,ydentrebs:mclicados na alínea "a'j;|
b.2) instrumento de procuração, público o|j particulaívjoJ Carta Credencial (ANEXO II) deverão,
obrigatoriamente, sob^ pena de não ser ac&fó/o/credenciamentô, s|er firmados por tantos
responsáveis pela empresa, quantos estabeje^o contrato social ou estatuto de constituição,
com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.

I^ __ _____ _ i _i ic) Cópia da Cédula dé Identidade ou outro documento' òficial que contenha foto do
1 I u - '! i

representante (legal ou procurador) da empresa interessada; . U._ |
|i ;

d) Declaração de Localização e Funcionamento que Indique todos ios dados pertinentes
(Endereço, Cidade, Estado, C.E.P., ponto de referência, telefone e emãH) acompanhado defotos
da estrutura do(a) licitante (fachada, escritório/Ioja-e-depósito/fábrica), conforme modelo
estabelecido no ANEXp^ III deste Edital, e apresentada junto ao jcredenciamento. Anão
apresentação ou aapresentação fora dos parâmetros formais"exigiijõs^neste edital impedirá o
credenciamento do licitante. !'/

\>
e) Declaração Expressa deVotal Aceitabilidade com os Termos-']do Edital, conforme modelo
estabelecido no ANEXO XllPdeste Edital, e apresentada jüntò ao credenciamento. A não
apresentação ou aapresentação forã,doy)arâmetros^mais exigidos neste edital impedirá o
credenciamento do licitante. '

3.2 - Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser a'presentados em original ou
processo de cópia autenticada em cartório competente ou cópia atestada (confere com
original), p^uncionário legalmente lotado na Comissão Permanente de Licitação - CPL, ou por
publicação ém~Õrgão de.lmprensa Oficial. |
3.3 - Não será.admi^a ^participação de dois representantes para ajnesrnajTrTpresa enem de
um mesmo representante^pàra mals.de.urna_ejTipxesa.

apresentaçaoJouia^^rucoyep^^i^^^^^ dos3.4 - A não documentos de
credenciamento impedirá'~a"licita[;ifô^^^participar'̂ da_fase_de^lances, de negociar preços, de
declarar a Intenção de interpor recurso, enfim, de" representar a
pública deste Pregão Presencial.

3.4.1 - Na ausência do Credenciamento, serão mantidos os valores
escrita, para efeito deordenação das propostas e apuração do menpr preço.

licitante durante a sessão

apresentados na proposta
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3.5 - Após o Credenciamento, a Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serio
admitidos novos proponentes. j
3.6 - Após o Credenciamento, será declarada aberta a sessão pela Pregoeira. A partir desse
momento, estará encerrada aadmissão de novas propostas. |

I

3.7 - Para o exercício do direito de preferência de que trata este Edital, o licitante,
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequen(\porte (EPP) que desejar usufruir o regime
diferenciado e favorecido disciplinado na Lei'tomplementar ns 123/2006 deverá apresentar
obrigatoriamente em separado, a seguinte'clòcurnêntação; i

I
3.7.1 - Certidão simplificada emitida'péla Junta Comerdal da sede da-firma interessada, que
demonstre asituação IVIE/EPP pé)o'licitante. j
3.7.2 - Certidão específica emitida pela Junta-.Comercial da sede.da
demonstre asituação ME/EPP pelo.licitante?l'''̂ >yV' A
.7. . • n 1 íL . -.3.7.3 - As microempresas e empresas^dejpequeno^p^e deverão !dec
termos do ANEXO VlJ para que possamiser adotadas as normas pertinentes às licitações
estabelecidas nos artigos 48 a45 da Lei Complementar 123/2006. ' ^

Î i^
[4. DA Apresentação das declarações e dos envelopes

"~1| "I11 ! '''> A '1
4.1-Aberta a sessão pública, os interessados ou seus represéiitantesj deverão apresentaraa
Pregoeira: j | j
4.1.1 - 02 (dois) envelopes distintos contendo a Proposta de pji^s e os Documentos de
Habilitação, devidamente fechados e rubricado's"no-feGho-e,-de-prèferência, opacos, contendo
em suas partes externas efrontais, em caracteres destacados, além|da/Razão Social da licitante,
os seguintes dizeres:

envelope N9 01 - PROPOSTAS DE PREÇOS
Razão Social e CNPJ da Proponente
ÀComissão Permanente de Licit^^ão^CPL | -
Prefeitura Municipal de Olho D' Agu^dasiCUnhás..=--MÁ'̂
Rua do SESP, s/ns. Centro - Olho D' Agua das Cunhas - MA
PREGÃO PRESENCIASRP N9 002/2021/SRP/CPL-OBJETO:

ENVEL0PE|J^2-DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão SociaLe^NPJ'̂ da-Fjroponente
ÀComissão^Permanerite de Licitação - CPL
Prefeitura MunicJpaL^e'gIho-D:.Agi^as Cunhas - MA
Rua do SESP,s/n
PREGÃO PRESENCIAL SRPTÍ^

irma Interessada, que

arar-se como tais, nos

::-7'

4.2. - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Ernpresa de Pequeno Porte,
consoante o art. 39, da Lei Complementar n® 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o
modelo estabelecido no ANEXO VI deste Edital, e apresentada fora dos Envelopes. ADeclaração
deverá ser acompanhada dedocumento que comprove o referido enquadramento:
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a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que
demonstre a situação de ME/EPP pelo iicitante.
b) Certidão específica emitida pela Junta Comercial dasededafirma interessada, quedemonstre
a situação ME/EPP pelo Iicitante.
4.3 - A Pregoeira poderá diligenciar junto aos sites oficiais da Receita Federal ou da Junta
Comercial do domicílio da sede da Iicitante para verificar seu enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno port^^^.^ |
4.4 - A não apresentação da Declaração previstavno item 3.7.3 significa renúncia expressa e
consciente da Iicitante, que optou por nã^tilizar\)S\benefícios previstos na Lei Complementar
n2123/2006, desobrigando aPregoeiraí ^^ '
4.5 - Não será admitlda^r^e^íostal dos envelopes d^prpi^stas de preços ehabilitação.
4.6 - Os Envelopes não abertos ficarão sob a guarda da Pregoeira^e-da Equipe deApoio, atéa
assinatura do Contrato^ Administrativo decorrenteÜeste,Pregão. ]•' (j
4.7 - Não será admitldà]a entrega de apenas^úm^erívelope.

I L(\
[5. DAPROPOSTA DE PREÇOS

lí \ 15.1 - Como requisito para aceitabilidade da^prjDposta, o Iicitante deve
envelope 01 (proposta de preços). Declaração podendo utilizar como

'apenas'

á apresentar dentro do
modelo o constante no

Anexo IV e/ou Anexo V^do Edital. Anão apresentação-ou^arapresentação fora dos parâmetros
formais exigidos nestejedital implicará na desclassificação Imediataíjda proposta do Iicitante.
5.2 -AProposta de Preços deverá ser apreseh,tada2em.enve]ope|íacrado com 01 (uma) via,
impressa em papel timbrado e também obrlgatoriamente„na-forma de arquivo em mídia
(arquivo no formato: E^cel ou Word armazenâdo(s) em PEN-DR1\/E entregue a Comissão de
Licitação) da referida Iicitante, em língua portu'guêTa71aivÕ'qurnTo"àV técnicas de
uso corrente, redigidá^i^com clareza, sem emendas, rasuras, acj^éscimos ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada erubricadas todas as folhas peio representante legal da Iicitante
proponente, devendo conter o seguinte: ' '
a) Número do Pregão Presencial eonome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF,
endereço completo, telefone>fax,,e endereço élétrônico^(êrm |̂j,'ijé como dados bancários
(nome enúmero do banco, agêncià:é cpntaj:orrente par^insíe pagamento);
b) Nome completo do representantele|ãLda licitahter^ofissão, números do CPF/MF eCarteira
de Identidade ecargo na empresa; j
c) Descrição detalhada do(s) ITENS/ROTAS(ns) cotado(s), em conformidade com as
especificações contidas nos ANEXO I e II, obrigatoriamente, corri a indicação de unidade
quantidade;^^^ j '
d) Preço unítájp di^da ITEM em algarismo ovaior global da Pro^-staT^rvalgarismos epor
extenso, entfmp^a^orretne nacional, com no máximo duas casas décimalsTapós a vírgula
sendo considerado-fixo e irreajustável; ^
e) Prazo de validade dá acontar da data
de sua apresentação; ^ '
f) Data e assinatura do representahte legal.-..
g) deverá
5.2. Nos preços ofertados deverão Já estar considerados einclusosjtodos os custos diretos e
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais,
trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do obieto deste
Pregão Presencial. i
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5.2.1. A Proposta de Preços deverá incluir na composição de custos as seguintes obrigações da
Contratada:

a) Aprestação de serviços deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a.l) mensalmente,observadoo prazode prestação de serviço, contados a partirdo recebimento
da Ordem deFornecimento e/ou Serviços. j
b) efetuada a entrega agendada, caso haja necessidade, a respectiva SECRETARIA MUNICIPAL
poderá solicitar realização adicional, o qual não^implicará em qualquer ônus para a Prefeitura
Municipal de Olho D' Agua das Cunhas;
c) As prestações de serviços deverão s^r.'jealizados,,j:onforme Ordem de Fornecimento e/ou
Serviços expedida pela respectiva SECRETARIA MUlSjICIPAL solicitante, incluídas as despesas
com frete, carga edescarga, seg|KoS'mão-de-obra, etc."^C^--._^ |
5.2.2. AInadimplência ^da-licitante, com referência-aos encargos-estãbelecidos no item 5.2, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento-àVREFEiTURA MLINICiPAL DE OLHO D' AGUA

í I ' t' ' (í ^1 ^ ' f 1DAS CUNHAS, nem poderá onerar oo^bjetò deste;PregãOj razão pela qual alicitante vencedora
renuncia expressamente a qualquer ^vínculo de sÍ3lidariedade,j''ati'va ou passiva, com a
Administração Municiiaal. Í I ^ '
5.2.3. Quaisquer tributos, despesas e custosí-diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
Incorretamente cotados que não tenham causado adesclassificação da!mesma por caracterizar
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços,

títülo, devendo os serviços
í i

não sendo considerados pleitos de acréscimos,Ía e^se_pu,quálquet
ser realizado sem ônus adicionais.

5.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado ócont^do cia proposta jescrita, seja com relação
a preço, pagamento, larazo ou qualquer item queTimpõrtFníõaificãção dos termos originais,
ressalvadas apenas aquelas destinadas asanar êvídehtes.ernos^matejjai^ alterações essas que

reg

5.4. Afalta de data, rubrica, assinatura da proposta -ou-qualquer
serão avaliadas pela Pregoeira.

qütVo erro não poderá ser
suprida pelo representantejegal, presente à reunião de abertura dos,envelopes Proposta, com
poderes para esse fim. \\ ~ y
5.5. A proposta deverá ter^validade mínima_de_60_{sessenta) dias contados da data de
recebimento eabertura dos envelopes Proposta eDocumentação. |
5.5.1. Oprazo de validade não poderá sêr omitido na Rropot^ de Preços.
5.5.2. Caso aadjudicação não ocorra dentro do período de validade 'da proposta, aPREFEITURA
MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHAS poderá solicitar aprorrogação do prazo de validade
por mais 60 (sessenta) dias.
5.5.3. Dec^idos 60 (sessenta) dias da data da sessão pública deste Pregão, sem convocação
para aconfra^ção,.ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidosr^.^
5.6. Acota^o-e,os lances verbais apresentados e levados em cdnsideração,,para efeito de
julgamentoserão^^xclusiv.a^a total responsabilidade da 110^3016,-^030 lhe cábíndo odireito
de pleitear qualquer^teração,'Sejal3ara-mais ou-para'mér^^ U\
5.7. Nao se considerará quafqu^r^^f?rja?de]v^tajeffl Pregão, inclusive
financiamentos subsídíados-nii.afiinArvnor^iHA'^''^-^^'^ ^ r
5.8. Não se admitirá Proposta que apresentar preços"giobal ou unitário simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos esalários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da
própria licitante, para os quais ela renuncie aparcela ou àtotalidade da remuneração.
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5.9. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, saivo por motivo justo decorrente
de fatos supervenientes e aceitos peia Pregoeira. '

[6. DOS DOCUMENTOS DE HABiLITAÇÃO

6.1. Todas as licitantes, inciusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão
apresentar a Documentação de Habilitação^que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no
ENVELOPE N2 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo os documentos abaixo
determinados neste Editai.

6.2. Encerrada aetapa competitiva ytrdehadas às ofertas, a Pregoeira procederá àabertura do
Enveiope contendo os Documeritbs''de Habilitação dáCiicitanitelque apresentou a melhor
proposta, procedendo ajsúa-hãbilitação ou inabintação.
6.3. Da Habilitação Jurídica, qüe será comprovada.mediante a apresentação das seguintes
documentações:
a) Registro Comerciai, , Ã, , .no caso de ernprep|indiv^iduai, e todas as suas eventuais alterações,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede^da^-licitante; ! I

r I' \ \ .' f ' í 5b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato SocfaVésuas eventuais alterações, ou ato constitutivo
consolidado, devidamente registrado na Junta Comerciai, em se tVatando de sociedades
comerciaise, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores; ! J\__
c) Ato Constitutivo de\jidamente registrado no CartÓr|p" de Registro'Ci\/il'de Pessoa Jurídica, no
caso de sociedades civis! acompanhada de prova"da^diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando~lJé^rTrprêsã~~ou jscTciedade estrangeira em
funcionamento no Paísje ato de registro ou autorização.parajuncjonamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividadeassim o exigir;
e) Cópia(s) da(s) Cédula(s) de identidade(s) ou-outro-documento oficiai que contenha foto e
Cadastro(s) de Pessoa(sjSFísÍca(s) (CPF/MF) do proprietário, no casò,áe firma individual, e de
todos os sócios, no caso de^mpresa, tratando-se~dâs~dernals sõcíed/des.
6.4. Da Regularidade Fiscal e,Tr^abalh!sta, que será,comprovada'médiante a apresentação dos
seguintes documentos: / I
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de:PessQa Jurídica (CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no Cadastro deContribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com oobjeto licitado;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federai da licitante, mediante apresentação da:

• Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União. |

d) Prova d^eguiaridade relativa ao Fundo de Garantia porTempo'de,ServÍçdfdemonstrando
situação reguiarjnediante:.
•Certificado de"Regul_aj;jçlade doT^(^TrS;7emitido pela Caixa Ecbnômicãíederal.

e) Prova de Rsg '̂a'"idaaecom^aJjrstiça^pytratíájlíò/r^^^ da: CNDT-Certidão
Negativa de Débitos Tmbaihista,^rneclda'̂ pelb'̂ ^^^^ Trabalho, Conselho
Superior da Justiça do Trabalho eTribunairRêgiÔnãis do Trabalho, conforme Lei N^: 12.440, de
07 de julho de 2011. i
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
apresentação de:

• Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
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• Certidão Negativa de Dívida Ativa. I
g) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licítante,
mediante apresentação de: |

• Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
• Certidão Negativa de Dívida Ativa; I
•Alvará de Localização e Funcionamento, ,do domicílio ou sede da licitante, ou outro
documento equivalente; !
• Quando a prova de regularidade de que'trata a alínea "g" for comprovada mediante a
apresentação de uma única certidão, ej^dela não^constar expressamente essa Informação,
caberá a licitante demonstrar cprn,--'documentação^ hábil essa condição, observado o
disposto no item 6.13.

6.5. Da Qualificação Ecbnômicb-Fínanceira, que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Balanço Patrimonial je Demonstrações Contábeis dóipitimo exercícjo social, já exigíveis e
apresentados na forrna da Lei, acompanhado de ^"0135 explicativas,| que comprove a boa
situação financeira da jempresa, avaliada pelos:/ndice de Liquidezj beral (ILG), índice de
Solvência Geral (ISG) e índice de Liquidez Corfente^ílLC), os quais déverãp ser iguais ou maiores
que 1(um), aplicando-se as seguintes fórmulas;'' j|

UtIVO circulante +REALIZÁVEL ALONGO PRAZOILG =

ISG =

ILC =

PASSIVO CIRCULANTE +EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

• --'i-i!
ATIVO TOTAL 1í

PASSIVO CIRCULANTE +'EXIGÍVEL A LONGOlPRAZO

W ATIVO CIRCULANTE

V\ PASSIVO CIRCULANTE 1/a.l) As demais Sociedades^e as Firmas Individuais," deverão apresentar oBalanço Patrimonial,
assinado pelo representantèjegal da empresa e por Contabílista legalmente habilitado,
acompanhado dos Termos dè^i^ertura e Encerramento doJ.ivrojDiário, em que se ache o
Balanço transcrito, devidamente regisU^o.na Junta Comercial^ou na'entidade em que oBalanço
foi arquivado; ' ——1
a.2) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, Inscritas no Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n® 123/2006, poderão apresentar, em substituição ao Balanço
Patrimonial, oAto Constitutivo ou oContrato Social da Empresa atualizado eregistrado na forma
da lei, com'°condição^d^comprovação de Capital Social exigido na licitação^^sde.que juntada a
comprovaçã^^esua Inscrição no Simples Nacional;
a.3) As Empres^s.çonstituj^as há menos de um ano, em substituição" ao Balanço Patrimonial e
Demonstrações^Cqr^beis, deverão>apresentar..o-Balançqrdê Aberiurã^^o último BalançoPatrimonial levantado,icónfqj^e'̂ MsO^^
a.4) APessoa Jurídica optant '̂-slste^à!íteLuer^ Ílüe no decorrer do ano-
calendário, mantiver Livro Caixa ndsnermos da-Lei-FedefãTne 8.981/95, deverá apresentar,
juntamente com oBalanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura eEncerramento da Livro
Caixa. I
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judiciai ou Extrajudicial),
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 1
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6.6 - Da Qualificação Técnica, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos: i
a) Registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis Técnicos no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da região da Sede da Empresa, As empresas
sediadas em outras regiões de jurisdição do CREA deverão apresentar visto do CREA-MA, nos
termos do art. 65, da Lei 5.194, de 14/12/66. ^
b) 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídjca de direito público ou privado, averbado pelo
CREA eacompanhado da respectiva Anotaçã^de Responsabilidade Técnica (ART), comprovando
que a empresa ou o responsável técnico tenha prestado ou esteja prestando serviço compatível
com o objeto da presente licitação,
c) Comprovação do iicitante de-possulr em seu quadro^perman^te engenheiro ambienta!, na
data prevista para pprealização da licitação,^ engenheiro^ detentor de Atestado de
Responsabilidade Técnica, porexecução de-serviçós tecnicamente similares em características,

} 5 11". / / ',> • I H
quantidades e prazos ^cpm o objeto desta Licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, devidamente averbando no CREA ou'tAU/BR "ART".!1
d) Comprovação do vínculo empregatícioídos profissionais exigidos naSifnea "c", mediante a
apresentação de cópia do Contrato de^Trabálho com a empresa,] constante da Carteira
Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do
profissional, com ovisto do Ministério do Trabalho. 1 {|
d.l) Quando o responsável técnico for dirigentè_ou sócio da* empresa Iicitante, esta
comprovação será feitã] através da apresentação ^o^So Gonstitut vo-jle da Certidão do CREA,
devidamente atualizados.

6.7. Declaração da Iicitante de que não possui,rémleiFqüãciFo~dè
menos de18(dezoito) anos em trabalho noturno.perigoso.ouJnsalubce e de16(dezesseis) anos
em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz, cumprindo odisposto no inciso XXXlll, art.
79, da Constituição Federal de.l998 (modelo no,ANEXO-Vll)r
6.8. Declaração concernente ao cumprimento do disposto do art. 32,''§ 29, da Lei n9 8.666/93, a
Declaração de inexistência^de Fato Impeditivo* da Habilitação, nos termos do modelo no ANEXO
VIII. \\ //'l

X |ri, imJiiJ,. I . ,.iLtl .1.. _ ^6^9. Aapresentação do Certificado^e Registro Cadastral -J2RC, expedido pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS^CUNHAS^ éfacultativo.-^ j
6.10. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à proposta de preços eaos documentos de|habilitação eseus Anexos,
deverão ser apresentados no Idioma oficial do Brasil. | •
6.11. Quaj^uer documentos necessários à participação no presente certame iicitatórlo
apresentado^em-língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivds^consulados e
traduzidos_^ra-o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. jF ' '6.12. Onúmero^Ca^astroJ^ional da Pessoa Jurídica -^tPJJndiçadomoPJ^umentos da
Proposta de PreçO'e-dos^bcume®s;de-H mesmoíTo estabelecimento
que efetivamente vai exebufdgo^fe
a) da Certidão do CertificadO'-de;,^g£laridade'do^FGTS, que-poderão ser da sede da pessoa
jurídica; ^ ^
6.13. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes
ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos
ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

Dessoal, empregado(s) com
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6.14. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. |
6.15. Nãoserão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.'
6.16. Serão aceitas somente cópias legíveis.
6.17. APregoeira se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que tiver dúvida ejulgar necessário. ^ |
6.18. Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar n^ 123/2006, as microempresas e
empresas de pequeno porte, por ocasião da''̂ participação em ce'rtames lldtatórios, deverão
apresentar toda a documentação exiglda^para efeito.^de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que está apresente^guma restrição.. '

^DO PROCEDIMENTO

7.1. No dia, hora e local designados.neste Edit'al,^sérá reaHzada sessão^ública para recebimento
das "Propostas de Preços" eda "pocum'erUaçãò.'cie^^habtjitação", devendo orepresentante legal
ou seu procurador proceder ao t;espertWo'|crédencia|nynto/nos termos cio Item 3deste Edital.
7.2. Declarada a abertura da^^sessão pela Pj^oejra, não mais ^rão admitidos novos
proponentes e os representantes legais credenciados deverão entregar, fora dosenvelopes:
a) Declaração de Localização e'Euncionamento-(s'ubitem 4.1.1 -ANEXOifl);
b) Declaração de Cumr)rimento dos Requisitos de Habilitação (subitémHl.2 -ANEXO IV);
c) Envelopes ns 01 ens 02 (subitem 4.1.3). •j j/\_ ' r ' j
7.2.1. As microempresas e empresas de pequeno^pofte que-desejarem exercer o direito de
preferência previsto na Lei Complementar n^ 123/2006,""deverão apresentar aa Pregoeira, fora
dos envelopes: || j
a) Declaração de Localização e Funcionamento {subitem._4.1.1jrANEXÓ,ilj);
b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresa eEmpresa de
Pequeno Porte (subitem 4.2.1 -ANEXO V); iJ?
c) Declaração de EnquadVamento como Microempresa ou Empresa cié^Pequeno Porte (subitem
4.2.2. ANEXO VI); \\ .y
d) Envelopes n® 01e ns 02(subitem 4.1.3).
7.3. APregoeira procederá à abertura dos Envelopes n^ 01, sèguindo com os atos referentes à
classificação das Propostas de Preços:^:' |
a) rubrica, conferência eleitura dos preços propostos; |
b) classificação, para afase de lances, da proposta escrita de MENOR PREÇO GLOBAL, etodas
aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em
relação ao menor preço; \'.
c) seleção femelhores propostas, até omáximo de 03 (três), quaisquer.que'seím os preços
ofertados,_^uándo não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços a partir do
critério definidò na.alínea-i'b";
d) colocação da?P?o^sTàsfei^rd^ representantes
legats das licitantes partiapeX:d^.ej(ea]com^^^ verbais.
7.4. Adesclassificação da proposta^llcitante"fmpoTÍalD^lusão dO seu direito de participar da
fase de lances verbais. — |
7.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão selecionailas todas as licitantes que
tenham ofertado omesmo preço, realizando-se sorteio para definira ordem de apresentação
dos lances.
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7.5.1. Olicitante sorteado em primeiro iugar escolherá aposição^ na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances. !
7.6. Então será dado início à etapa competitiva e a Pregoeira convidará individualmente os
representantes legais das licitantes classificadas, presentes ao evento, a apresentar lances
verbais em rodadas consecutivas, a começar pela licitante deteritora da proposta de maior
preço, observadas as seguintes disposições:
a) os lances deverão ser formulados emvalores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço; ^
b) as licitantessó poderão ofertar um.lance por rodadà>
c)será vedada a oferta de lance-visando ao empate;
d) quando convidado aofertar seu lance, orepr^esentante da llcitaíitêi^oderá requerer tempo
para analisar seus custos ou para consuitar-tefcelfós,ypodendo, para tanto, valer-se de celular.
Otempo concedido não poderá excedermos minutos;'' /a • I
e) não poderá haver desistência dos(lãncbs|ofertado5, sujéltando--se
penalidades constantes jdeste Editai; j ( I /

licitante desistente às

f) a licitante que seabs iyer de apresentar lance-verbai, quando convocad a pela Pregoeira, ficará
excluída dessa etapa etírá mantido oseu últirti^preço apresentado, para efeito de ordenação
das propostas. ! 11
7.7. Aetapa de lances s^erá considerada encerrada^Iiando todos os participantes dessa etapa
declinarem de suaforrnulação ouconforme determinar a Rregóeira no-momento dasessão.
-» o r> I J « . . I 1 'li7.8. Declarada encerrac

pelo critério de MENOR
7.9. Apurado o menor preço e sendo este propos.tp_por_licitante não enquadrada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, antes que se procecla/negociação, a Pregoeira
deverá verificar a ocorrência de empate, assegurando,-enquanto-critério de desempate, a
preferência de contratação para as micròempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar n2 123/2006. " ~~ . ^
7.9.1. Entende-se por empãt^.^aquelas sltuaçÕes_em.,que_as/[po Dostas apresentadas pelas
micròempresas e empresas dêCpequeno porte sejam iguais-^ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem clàssificadar'"'' '
7.10. Para efeito do disposto no item 7.9, ocorrendo oempate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
para exercer seu direito de preferência e apresentar proposta Ide preço Inferior àquela
classificada em primeiro lugar. Otempo concedido não poderá exceier 5minutos, sob pena de
preclusâo; v*-—-
b) não oco^endo acontratação da microempresa ou empresa de pe^éno porte, na forma da
alínea anteriòr,-|̂ .convoca^as remanescentes que porventura.se eriquadr^^m na hipótese
do item 7.9.1, na--ordêmJclasslfiçatg-rlar;para-o-exer oprazo
maxrmo de 5

c) no caso de equivalência-dos^vjjorw^as proposta^pr.esentádàs pelas micròempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.9.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer a o
direito de preferência e apresentar melhor oferta.

a a etapa competitiva,'as"propostas serão! ordenadas exclusivamente
PREÇO GLOBAL
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7.11. O exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar n2 123/2006 somente
será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não 'tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte. '
7.12. Concluída a ordenação final das Propostas de PreçosJ a Pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, (decidindo motivadamente a
respeito e procedendo à negociação com o particular para obter! melhores condições para a
Administração. I
7.13. Caso não se realizem lances verbais,/seráxyerificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estlmadd'jDara á'̂ çontrataçâo, devendo a Pregoeira negociar
com o particular melhores condlções^para a Administração, após a aplicação do Item 7.10,
conforme ocaso. Í
7.14. APregoeira poderá a-qOálquer momento^solicltar às licitanfes-a"composição de preços
unitários, bem como qs
de Juízo.

. ' r ' ! M ' ! Idemais esclarecimentos: que^Julgar necessárioj Dara perfeita formação
7.15. Aceito opreço fina proposto; aPregoeira prt^^deráfà abertura oEr velope n^ 02 contendo
a documentação da licitante classificada em (Drimelró' lugar, para veVifIcar suas condições
habiiitatórias, consoante às exigências deste Editalf ! j|
7.16. Constatado o atendimento das exigências habilitatóflas, ia licitante será declarada
vencedora. jj I 11
7.17. Alicitante que deixar deapresentar quaisquerdqs documentos quanto a comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista exigidos nò Edital,,.^!! os-apresentar |em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularldadesrserá'lnabilitada,jresUlvada ahipótese legai
prevista no Item 7.19. j : i—' 1
7.18. Se a melhor oferta não for aceitáveL_ou_se_a.JiGitanteLdesàtender às exigências
habilitatórias, a Pregoeiça examinará a oferta subseqüente, verificánido a sua aceitabilidade e
procedendo à habllitação^da licitante, na ordem de classificação,-e assim sucessivamente, até a
apuração deuma proposta>.qu lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante, declarada
vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
7.19. As microempresas ò. '̂̂ empresas de pequeno„porteydeverão apresentar toda a
documentação exigida para flrisvde.comprovação de regularidácie fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrição.-»!::;:— -
7.19.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis (§ 19, art. 43 da Lei ns 123/2006), cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogáve^^por Igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentáç^,--pagamento ou parcelamento do débito, e emissão_de-eventüais certidões
negativas q^ositivãs com efeito de certidão negativa. •| ^
7.19.2. Anão regutoação.da^documentação, no prazo previstp,n0iitem.anterlõr7lmplicará na
decadência do direito.rip) n3n .çór nrofor5Hri-n!i-h;«A+«>rsr'j';r^^ ^

"caso,.

;Contfataçãò-aclmlnlstratlva, sem
666/199£e no art. 79 da Lei Federal

à "À^lnistração convocar as licitantes
remanescentes, ocasião em que será asseguradõoexefcício do direito de preferência às demais
microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo de
empate previsto no Item 7.9.1.
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7.19.3. Na hipótese da não contratação demicroempresa e empresa de pequeno porte, o objeto
licitado poderá ser adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro
lugar.

7.20. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preço, ajustada ao lance final, deverá ser
entregue na Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA
DAS CUNHAS, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data da iavratura da
Ata. /
7.21. Se não houver nenhuma manifestaçãt^de interposição de recurso devidamente registrada
em Ata durante otranscurso da sessão do^regão ponparte das licitàntes presentes, aPregoeira
procederá àAdjudicação do objeto aj).véncedor logo^após aapresentação da Proposta de Preço
ajustada ao lance final, consoantejo-itèm 7.20. |
7.22. Se houver interpôsição d^ecurso contra-atos da Pregoeira, a-Adjudicação dar-se-á após
o julgamento do Recurso interposto e dado còhhecimento do seu resultado.
7.23. Serão desclassificadas as propostás^ue nãb-atenderem às exigências deste Edital, sejam
omissas ou apresentem irréguIaridadespU|defeitosxapàz^es de dificíiltarp julgamento, ou ainda
as que apresentarem jpreçds excessivos 'ou p^reços''manifestamerit:é inexeqüíveis, assim
considerados aqueles| .que não venham\ a-tei/''̂ demonstrada sua |viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos'insumos são coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de'produtividade são compatíveis com a execução clò objeto.
7.24. No caso de desclassificação de todas as ^ropos^as; apresentadas, {a Pregoeira convocará
todas as licitàntes classificadas para a fase de'lat^ces^pára, no prazo/de 08 (oito) dias úteis,
apresentarem novas propostas escoimadas das^causas^de sua desclassificação, conforme
previsto no artigo 48, §3S, da Lei Federai ns 8.666/1993:: j
7.25. Nas situações previstas nos itens 7.13,_7.14_e^7.19_é_Iíçlto ãa Pregoeira negociar
diretamente com orepresentante da licitante vencedora para que seja obtido melhor preço.
7.26. Todas as propostas de preços e os documentos- de-habilitação serão rubricados,
obrigatoriamente, pela Pregoeira, pela sua Equipe de Apoio e pelos representantes legais das
licitàntes presentes àsessão deste Pregão Presencial. ^
7.27. Ultrapassada a fase dè^análise das propostas.e.abertos.os^érivelopes de Documentação
não caberá desclassificar as licitàntes por motivo re!açionado,cóm a proposta, salvo em razão
defatos supervenientes ou sóconfrecidos^após o iuigaménto. i

8l-PAIMPUGNAÇÃ0 do ato CONVOCATÓRIO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas.

8.1.1. Aa^^sentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada,
devendo ser en|j;;^i^e.diretam£nte na Comissão Permanente de.Licítação—CPLjocaiizada na

" MA.TTr- \ "1

" npva^data^para^a realizaçao do certame.8.2. APregoeira deverá dêcídinsobre£pètiçãoTió''prazG^,24 (vinte;equatro) horas.
8.3. D^ecairá do direito de impugnar os tèrnioTcíèstrEdital aquele que, tendo-o aceito sem
objeção, venha aapontar falhas ou irregularidades na data da abertura da sessão ou depois da
abertura dos envelopes de propostas, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.
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9.1. Dos atos daPregoeira neste processo licitatório, poderá a licitarite, ao final da sessão pública
manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata
asíntese das suas razões de recorrer. j
9.2. Afalta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, no
momento da sessão deste Pregão, importará na decadência do direito derecurso e adjudicação
do objeto àlicitante declarada vencedora. /A I
9.3. Caberá à licitante apresentar as razões dos'recursos registrados'em Ata no prazo de03 (três)
dias úteis, contados da lavratura da citada^ta. j
9.4. Cientes as demais licitantes d^m_ânifesta intenção de recorrer por parte de algum dos
concorrentes, ficam desde Iggo-intimádos a apresentare^^contra razões também em 03 (dias)
úteis, contados do térjrnino'do prazo de apresentação das razões^^^d^recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos"autos. ; Mi
9.5. Os autos do processo permaneceraííforri vistas-franqueadãs aos interessados na Comissão
Permanente de Licitação, da.PREFEITÚRÁíMUNICpAÍjDE.OLHÒ' DfA^ DAS CUNHAS ,
localizada na Rua do SÉSP, s/ns. Centro -Olho D' Agua\jas Cunhas •! MÀ!
9.6.0 recurso contradecisão da Pregoeira'nãõ-terá efeitosuspensivo.
9.7. Oacolhimento db recurso-importará\a''invalidação apenas| dos atos insuscetíveis de
aproveitamento. '

9.8. Não serão conhecíc
i.i

os os recursos interpostos^p_d£fax e aqueies'com os respectivos prazos
aca/*orrlr> mm oc .. ....a—'r-J Ilegais vencidos ou em desacordo com as regraslestâbejêcidas neste Edital

9.9. Os recursos e contra-razões de recursos deverãb~ser dirigidos aâ "
diretamente na sala da Comissão Permanente dê^llicitaçãa

Pregoeira e entregues
^̂ .omissão Permanente dê^llicitaíão —' ]—

9.10. Se não reconsiderar sua decisão, a P.regoeira_subm_eterá,^o recurso, devidamente
informados, àconsideração da Autoridade Competente que proferirá.èecisão definitiva.
9.11. Depois de decididos os recursos e constatada-a-regularidade cios^atos procedimentais, a
Autoridade Competente^^poderá homologar este procedimento ' '
contratação com a licitanteVencedora. .

icitatórlo
y

e determinar a

10. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA-DE REGISTRO ,DE PREÇOS
10. Homologado o resultado da'̂ llcitação,"o' órgãoj^RerenciadorJ respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados
para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação, procederem à
assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos oslrequisitos de publicidade,
terá eí^eito^ compromisso de serviço nas condições estabelecidas. ,
10.1. Opra2Çprevisto_poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,-quando, durante o
seu transcurso,ífor solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo órgão gerenciador. j
10.2 Arecusa "njustif^a^de f^necedor-classificatíC^nTass^ do prazo
estabelecido pela Admi^straçãoj!nsej^ã|ãRlicàç1» em lei ou
no presente instrumento convoca,t^^^"-'^^'^-'^J^^^ j
10.3. Éfacultado àAdministração, quanBo oconvocado não assinar aata de registro de preços

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
classificado.

propostas pelo primeiro
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10.4. Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 10 e 25 do Decreto Federal N?:
7.892/2013, serão registrados em ata os preços e quantitativos dos liçitantes que aceitarem
cotar os bens com preços iguais ao do iicítante mais bem classificado; segundo a ordem de
classificação baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá
serobservada para fins de eventual contratação. |
10.5. No momento da assinatura da Ata a Adrninistração verificará se os liçitantes mantêm as
mesmas condições de habilitação consignadas'̂ o edital, as quais deverão ser mantidas durante
toda avigência da ata. //\\ '
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11. DÃ VIGÊNCIA DA ÀTÁ DE RECjISTRODE PREÇOS
11.1. AAta de Registro^le^reras.lêra vigência de 12 (doze)jTiesès, a contar da data de sua
publicação. Ézrn

fj H
12._DÂ:ALTERAÇÃ0 ,E DÒ CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
12.1. A

obedecerão

Registro de Preços anexp ao Edital. —-
12.2. Évedado efetuan acréscimos nos quá"rititativos fixados pela

' • . * .1 -I- r II p Ialteração da /^ta de Registro^dè Preços e'ojcánJ:elamento| do registro do fornecedor
rão à disciplina do Decreto'Federal N^7.892/2013, conforme previsto na Ata de
Ho Prorne anova a/i CHifal \ J" / 'li

ata.'de registro de preços.
Inclusive oacréscimo jde que trata o§19 do art. 65 da Lei n9 8.6^6/93, sem prejuízo da
possibilidade de alterações dos contratos eventualniénté firmados. ^ '

II
13. DO RECEBIMENTO

ADMINISTRATIVO

ÍLDA NOTA PE EMPENHO E DA ÀSSINATURA-0,0 ÇONTRATÒ

13.1. Após a homologação do resultado da preserite^íicitação,^ aiÀiltoridade Competente
- assinar o Contratoa empresa \adjudicatária para retirar a nota de empenho! e

V- 1 ; í'
convocará

Administrativo, observado oprazo de 02 (dois) dias úteis eontados daíkotificação.
13.2. Oprazo da convocarão poderá ser prorrog^dojjrna^vez, i3pr igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o" seulra'n7cürso',- desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração. //, ^ I • I..I tgi J 1 ,13.3. Efacultado àAdministração, quando aproponente vencedora não apresentar situação
regular no ato de recebimento da NoÍà:deEm^nJw,j>urécusar-se\ a retirá-la no prazo enas
condições estabelecidas, chamar as liçitantes remanescentes, o6ecfec/do a ordem de
classificação, ou revogar este.Pregõo, independentemente da aplicação das sanções previstas
neste Edital. t

13.3.1. Na^ssão de reabertura do pregão, a Pregoeira poderá neijòciar diretamente com a
proponentè,^edeclda aordem de classificação, para que seja obtido preço melhór.

14. DQ CONTRATO ADMINÍSTRATIVQ;

da Lei Federal n9 8.666/1993.da:i|i^m^P!r^^^^^^^^^ normas atinen^es à
especie.

14.2. Constam na Minuta do Contrato as condições eaforma do fornecimento e/ou serviço
tais como recebimento, pagamentos, sanções, rescisão edemais obrigações dos contratantes'
sendo o mesmo, parte integrante deste Edital.
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14.3. A Contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões de material, que se fizerem necessários, até 25% {vinte e cinco por cento), do
valor inicial do Contrato.

14.4. O Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro do
corrente ano à sua assinatura. '
14.5. AContratada deverá manter as mesmas,condições de habilitação exigidas neste Pregão
em SRP, em especial no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e
municipais, inclusive quanto ao ISSQN, duraníe tbcla aexecução do'objeto.

I
15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. Orecebimento dos objetosjerá^efetuado porservidor(a), especialmente designado(a) da
PREFEITURA DE OLHO DrAGUA^DAS CUNHAS

15.2. Arealização do ifornecimento e/pu íserviço/deverá ocorrer
indicação na Ordem de Fornecimento émitida-pela''Autpridade Competente.

diariamente, conforme

15.3. O fornecimento

periodicidade:
e/òu serviço dos objetos/deverá ocorrer de

^ \'/ ir f \ y
acordo com a seguinte

I
s, contados a partir doa) diariamente, observado o prazo de entréga^de 05 (cinco) dias úte

recebimento da Autorização de Serviço. !
15.4. Os prazos de entrega poderão ser prorrogados, a critério da'Autoridade Competente,
desde que aContratada formalize opedido pojTescrito^ e fundamentado em motivos de caso
fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior^obíervado o-arí.'57J§ is, da Lei Federal ns
8.666/1993. j . | í"
15.5. Efetuada a entr^ega agendada, caso haja necessidade;: iã~respectiva SECRETARIA
MUNICIPAL poderá soNcitar fornecimento e/óü_serjviço_ad|cionai',LP,qual não implicará em
qualquer ônus para aPRpEITURA^DE OLHO D' AGUA DAS CUNHAS .| //
15.6. A SECRETARIA MUNICIPAL, observadovos-prazos-de-entrega, emitirá o Termo de
Recebimento Provisório\^para efeito de posterior verificação, pela comissão, quanto à
conformidade do fornecimento e/ou serviço, com as características^éspecificadas neste Termo
de Referência, na Proposta^da Contratada e_com_,as,.amostrasI entregues pela empresa
contratada. "K--15.7. Após verificação da qualidade-è-.quántidade dos^-orodutos recebidos provisoriamente,
havendo aceitação dos mesmos, cada SECRETARIA MUNICIPAL emitirá o Termo de
Recebimento Definitivo. i

15.8. Os objetos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo aContratada
substítuí-l^no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação,
arcando com^^odos.os^custos decorrentes. Caso este prazo não seja otíservado,TS^íconsiderada
inexecuçãq^ntratual. Asubstituição dos bens não exime a Contrátádaída aplicação de
penalidades por^a^so no^erviço.
15.9 oTermo apartir da
data de entrega dos
12.10. Caso fique compròvadovícioTé^ifórlo^uetorne^objetosImpróprios ou inadequados
ao uso aque se destinam, aCONTRATADÀ-dèvêfáTubstituf-ios, no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis eàs suas expensas, no todo ou em parte, acritério da Autoridade Competente.
15.11. Aempresa ficará desobrigada nos casos excepcionais em ique ficar comprovado e
devidamente atestado pela PREFEITURA DE OLHO D' AGUA DAS CUNHAS que aimpropriedade
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nofornecimento e/ou serviço do objeto decorreu do mau usoe/ou danos motivados porcausas
das quais a lidtante nãoseja direta ou indiretamente responsável.'
15.12. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à
qualidade do fornecimento e/ou serviço realizado, sendo que a data de sua assinatura inicia a
contagem do prazo de pagamento. '

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMÍNTO
16.1.0 pagamento seráfeito emfavor da Contfata'da, através de deiDÓsito bancário nasuaconta
corrente, por intermédio de Ordem Bancária, apos assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, emitido pela SECRETARIA-MUIMICIPALVáxPREFEITURlí^ DE OLHO D' AGUA DAS
CUNHAS. '
16.2. AContratada de^erá-apresentar a respectiva nota fiscal/faturil^respectlva SECRETARIA
MUNICIPAL, acompanhada daCertidão Conjuhta Negativa de Débitos juntoà Receita Federal,
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (èNDTy-fe''db^Certificado| de Regularidade do FGTS.
16.3. Anota fiscal/fatura será conferida^e atestada pélojservidor designado, responsável pelo
recebimento dos produtos. / ' ^ ^
16.4.0 pagamento será^efetuado no prazo de""até_30 (trinta) dias consecutivos após aassinatura
do Termo de Recebirnento Provisório e/ou^DéfinÍtivo, desde, que não' haja fator impeditivo
provocado pela Contraída. j f-j
16.5. Não serão efetuados quaisquer pagamentos, à Contratada enquanto pendente de
liquidação quaisquer obrigações em virtude, de^^penaljdades impostas ou inadimplência
contratual, inclusive, sem que isso gere direitò*ao*reajustamento {do preço ou àatualização
monetária. | 7™ — r—^.j
16.6. APREFEITURA DE OLHO D' AGUA DAS CUNHôS.,p.oderá_deduzjrjdó montante a pagar os
valores correspondentes a multas ou Indenizações devidas pela Contratada.

W ui
17. DAS SANÇÕES administrativas
17.1. Se a proponente vencedora não fizer ã comprovação dasrcondições da habilitação
consignadas no Edital ou se,Mnjustificadamente,,recusarzse^a.retírar aNota de Empenho ou a
assinar oinstrumento contratuai,>sessão poderá ser retoma^á èas ciemais licitantes chamadas
na ordem de classificação, sujeltando-séLa;propbnénte:desis'tente àsiseguintes penalidades:
a) suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com
a PREFEITURA DE OLHO D' AGUA DAS CUNHAS, pelo prazo de até 5(cinco) anos;
b) multa de 10% (dez por cento) do vaior global da proposta, devidamente atualizada.
17.2. De enormidade com oestabelecido nos artigos 86 e87 da Lei' Federal NS; 8.666/1993, a
lidtante vencnora.que descumprir quaisquer das condições do presente.Pregão,4icará sujeita
às seguintes penalidades: ^
17.2.1. multa n^rnnn'̂ tíajf^0,02% (dois centésimospoj^centio) do-vai^do respectivo
S^iÇO, em caso de.atraTo. naSew^^^ olimite de 10%
(dez por cento); Ü
17.2.2. no caso de atraso thjustifLcanou inexecuçãd to^Qu.^parcÍalido objeto deste Pregão, a
Administração poderá, garantida aprévia earnplã~difesa, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre ovalor total da nota de empenho, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado; j
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c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
PREFEITURA DE OLHO D' AGUA DAS CUNHAS, pelo prazo de até 02j(dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. |
17.3. As sanções previstas nas alíneas 'a', 'd e'd' poderão ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea 'ò'. /\ i
17.4. Caberá àAutoridade Competente propor ^aplicação das penalidades previstas, mediante
relatório circunstanciado, apresentando provas qu^justifiquem aproposição.
17.5. AContratada estará sujeita ^plicação de sançõe_s previstas neste item, dentre outras
hipóteses legais, quando:
a) fornecer produto désconforme como especificado e aceito;"
b) não substituir, no prazo estipulado, oprodutoVecusado pela Contratante;
c) descumprir os prazos|e condições previstos h«te'Pregão. . j j1
17.6. Alicitante que, convocada-dentrajdó prazo^déj/alidade de sua proposta, ensejar o
retardamento da execução do'certame,^não mantiver a-proposta, falhar ou fraudar na execução
do Contrato, comportai^-se de modo inldôr^eb,-fizer declaração falsa o|uj cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da..ampla defes'arficará impedida de| licií;ar e contratar com a
PREFEITURA DE OLHO D' AGUA DAS CUNHAS , pelo prazo de até Osj(cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivosj determinantes da punição^òu„até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais?

I j - ' í I
17.7. As multas deverão ser recolhidas no prazõ"dê"OS~(cÍnco)'cÍiãs~'c"ònsecutivos contados da
data da notificação, em conta bancária aser informada,p.ela.SEÇRETÁRiÁ MUNICIPAL
17.8. Ovalor da multa',^poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigável oujudicialmente. r-• — Ul
17.9. Nenhum pagamentàserá feito àContratada antes de pagas o^relevadas as multas que
lhe tenham sido aplicadas\v y }'
17.10. Após a aplicação d^.9ualquer penalidade.^previstayneste capítulo, realizar-se à
comumcação escrita àContratadá^e.publicação ha Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora), constando;o fundarnento•IégáI.

i:

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
" ' n II.» „ mr..' ^ ^ K " - -- - « -18.1.0 presente Edital eseus Anexos, bem como aproposta da licitante vencedora, farão parte

integrante^o Contrato, independentemente de transcrição. I
18.2. Éfactl^ado-aa,Pr^egoeira ou aAutoridade Competente, em qualquer-fas^da licitação,
prortioyer^igências e/pu solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da
Admlnistraçãò^l^^ic|çal;-para_e^larecer ou complementar amstrução.do processo, vedada à
inclusão P°sterior..de,,d6çumen^^ da
proposta/documentaçap^esse^casph|la'djudtó^^ após a conclusão da
diligencia promovida. i--
18.3. As proponentes são responsáve^eirfidêirdãdrTlegitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
18.4. As proponentes assumem todos os custos de preparação eapresLtação de suas propostas
e a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHAS não' será, em nenhum caso,
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responsável por esses custos, independentemente da condução du do resultado do processo
lícitatório.

18.5. As PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' A6UA DAS CUNHAS - MA poderá revogar a
presente licitação por razões de interesse público, derivados de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocaçãoide qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado. '

indenização, poderá sei
presente Edital. |
18.8 - Com base na Lei

18.6. Será observado, ainda, quanto ao proceíiimento deste Pregão':
a) aanulação do procedimento lícitatório não^gera^brigação de indenizar, ressalvado odisposto
no parágrafo único do art. 59, da Lei Fie^deral n^ 8.666/1993;
b) a nulidade do procedimento-licitatório induz à do contrato,/essalvado, ainda, o dispositivo
citado na alínea anterio^^er^^ '̂'̂
c) no caso de desfazimento^dò processo licltatóriò; fica assegurado o contraditório e a ampla

18.7 - No Interesse da|A|dministração,(se\n'que cailja^aps participantes ii^lquer reclamação ou
it7arãn nnHorá cor, adiada adata^í^a abertura desta licitação éalteradas as condições do

n2 13.726/2018, todos os documentos.poderão ser apresentados em
seus originais ou por qualquer processo de cópia autenticada em 'caj^prio ou cópia atestada
(confere com original)|f3or funcionário lotado ria Cfy.\çiu ainda ppripublicação comprovada na
imprensa oficial. Podendo ser realizada a autenticação; (confere-com-original}, por funcionário
lotado na CPL, com antecedência de até 30 (trinta)"mlnutos^antes do horário marcado para início
do certame. |j
18.8.1-todas as declarações epropostas deveram.ser.apxesentadasícom firma reconhecida em
cartório de cada assinatura ou atestada por funcionário da CPL mediante apresentação de
documento de identidade original com antecedência.mínIma-de-Sci/yinta) minutos antes do
horário marcado para início do certame, sob pena dé-^descredenciamento, desclassifica e/ou
Inabllltação. — ^ yf
18.9 - Todos os documeritw^que forem apr,esentados_sem';Jqüalquer processo de cópia
autenticada em cartório ou sem*aÇsto (confere^com originalj^„não serão aceitos pela Comissão,
sendo amesma automaticamente descfe;tod^;^es.classificada einabilitada, ressalvando-se
os documentos que podem ser conferidos via Internet.
18.10 - Os documentos que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data
superior a 30 (trinta) dias.
18.11 —Nãoi^erão aceitos Atestados de Capacidade Técnica de forma genérica.
18.12. No caso'de alterA^ão deste Edital no curso do prazo estabelecidp.para pTéGebimento das
propostas ^,preços edocumentos de habilitação, este prazo será reáberto;^xceto quando
inquestionavêln^te,.a ^tera.ção^não afetar aformulação das propostas!.!—"
18.13. As "«'•i^as-disciplfnadoras.dJsW da ampliação da
disputa, respeitada a:^ualb^^^è:|̂ o^lipiaá« e desde que não
comprometam omtereSrpúblicp,^afíáalídad^?Vcel^íâade.do pro£edimentoea segurança da
contratação. '— ^ | ^
18.14. Aabertura dos envelopes Proposta de Preços eDocumentos dé Habilitação será sempre
realizada em sessão pública, devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião que
devera obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio por
profissionais que formularem parecer técnico sobre ojulgamento deste Pregão, seja com



SEMÃD*
SECRETARIA MUNICIPAL DEAOMINISTRAÇAO

mEFBiniHA MUldWL ^

OLHO DAGUA DAS CUNHAS
UM GOVERNO PARA TODOS

Rua João Pessoa, n® 56, CEP 65706-000, Centro
Olho d'Água das Cunhas- MA (98) 3664-5346

www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br
semad@olhodaguadâscunhas.ma.gov.br

CNPJ N®06.014.005/0001-50

ni

relação às propostas ou à documentação, e pelos representantes das llcitantes presentes.
18.15. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Proposta de Preços e
Documentos de Habilitação em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser
concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de Imediato, os motivos serão
consignados em Atae a continuação dar-se-á em Sessão a ser convocada posteriormente.
18.15.1.Ainterrupçãodos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á,após a etapa
competitiva de lances verbais. //\. [
18.15.2. Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pela Pregoeira,
Equipe de Apoio e pelos representantes,.^égais da^licltantes presentes, ficarão em poder da
Pregoeira e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos
trabalhos. 1

gamento, proferindo-se18.16.0 resultado desta-licitação será comunicado,no mesmídia dp-ju
no dia da abertura, ou mediantè publicação-nalmpfensa Oficial, f•
18.17. Os envelopes contendo os docurn^ntosMe^fíabNitação, não abemos, ficarão àdisposição
para retirada no endereço da Comissão,'ate 10 (dez) dia^úteis após apublicação do extrato do
Contrato, após oque serão destruídos^^pela P^regoeira. y I | Í
18.18. Na contagem dos prazosestabelecidos ne^sté Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o
dia do vencimento, observando-se que só sViniciam evencem prazos Irn dia de expediente na
PREFEITURA MUNICIP/jLi|DE OLHO D' AGUADAS CUNHAS. _ \_\ \
18.19. Ahomologação'do resultado desta licitaçloTiãbJmplicará em direito àcontratação.
18.20. Éexpressamente proibida aveiculação de pubncjàade acerca cio contrato, salvo se houver
prévia autorização da IjREFEITURA MUNICIPAL DE'dLHb'D''AGUA DAS CUNHAS.
18.21. Ocorrendo clsão,| incorporação ou fusão"arfútlJfrênrpTêsa ^ acontinuidade
do contrato, ficará condicionada à anállsei_pela„AutoridadeLcompetente, quanto ao
procedimento realizadme à documentação da nova empresa, considerando todas as normas
aqui estabelecidas como\parâmetros de aceitação,-tendo em-vistala4^líminação dos riscos de
insucesso na execução do òbjeto contratado. ' 1/ •
18.21.1. Para averiguaçãosdo disposto no Item 16.20, a empresa-resultante de qualquer das
operações comerciais ali descritas ficam obrigadas_a_aprese'ntarem, imediatamente, a
documentação comprobatória d^^a situação. | |
18.22. Évedada asubcontratação, tio-t^ò'ou'empar.te,-pam aexecução do objeto licitado.
18.23. Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira em conformidade com a Lei Federal ns
10.520/2002, Decreto Municipal 013/2017 eaplicando-se, subsidiariámente, no que couberem,
a Lei Federai ns 8.666/1993, a Lei Complementar ns 123/2006 e dernais normas pertinentes à
espécie. |
18.24. ^tevEditaLe^seus Anexos estão à disposição dos interessados-exclúsivamente, na
COMISSÃOJ^RMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL da Prefeitura Municipal de OLHO D' AGUA DAS
CUNHAS , na"Ri^o,SESP,.s/jie^Centro, Olho D' Agua das Cunhas r/MA;-dé"2ft 6^ feira, no
horário das 08h as.i RhrinnrfA.noiHora/-!*cQr»í»rtr»ciüJ ».

cofres da Prefeitura atravésdo Docu^en'to'dé"Ãrrfead^^Municipa! - DAM.
18.25. Ao adquirir oEdital, alicitante deverá"dêclarar oendereço em que receberá notificações,
devendo^comunicar àComissão qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a
notificação encaminhada ao endereço fornecido. |
18.26. São partes integrantes deste Edital osseguintes Anexos:
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ANEXO 1 - Termo de Referência '

ANEXOU - Carta Credencial 1
ANEXO ili - Declaração de Localização e Funcionamento i

ANEXO iV - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
ANEXO V - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte a I
ANEXO Vi - Declaração de EnquadramentOvComo Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
ANEXO Vil - Declaração deCumprimentó'(joVrt. 1-, XXXill da CFÍ/88
ANEXO Vlil - Declaração de !nexistência'de Fatôslimpeditivos daiHabilitaçâo
ANEXO IX - Minuta do Contrato-A^dministrativo 1
ANEXO X - Termo.de.Recebímento Provisório

ANEXO XI -Termo Bi Recebimento Defiriifivo\ i ti
ANEXO Xil - Modelo dé Ata de Registro"de'Rfèçbs' y \ N
ANEXO Xiii - Declaração Exbressa de\Totái Ãceitabilidádê.com os Termos do Edital

11 Vil i/V i.t.i
18.27-0 recebimento provisório da realização^do'objeto segue oteor .do disposto no art. 74,
inciso I, da Lei n^ 8666/93. ' | p
18.28- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação,' não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o Foro da Justiça-Estadual^da^Gomarca e Município de Oiho
D'Água das Cunhas, no Estado do Maranhão, excluído'qua_isq^er outro, por mais privilegiado
que seja. Í

Olho D^Agua das Cunhas -iMA,j21 de janeiro de 2021.
^ •*- ntpfi • ' í

EVANDRO SOUSA BARBOSA

PRE60EIRO.
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com sede na

pelo{s) Sr.(a)representado
J (diretores ou sóclosrcom"'qualificaçãOiCotTipleta nome, RG, CPF,
civil, profissão e endereço^^lo presente] instrumento de mandato,
seu(s) Procurador(es) io_Sehhor(es) \ H (nome, RG, CPF,
avil, profissão eendereçp),.a..quem-conferé(ni)|amplos poderes para,

junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHAS, pt;aticar os atos necessários à
representação da outorgante na licitação na rnÕdãiidacie~de PregãÕjPresenciai em epígrafe,
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
apresentar lances verbais^ijiiegociar preços edemais condições, declamar aintenção de interpor
recurso, renunciar ao direlto.de interposição de fecufsòsrtransigir, desistir, firmar compromissos
ou acordos, dando tudo porbom firme e valioso.

r——

^^iõcal.e.dáta por extenso)

•(nomeJa_empr,esa)'̂
(Nome e
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:zn

DECLARAÇÃO DE LOGALRAÇÃp E'FUNCIONAMENTO

i _y\_

! )À, r
P CNPJ nsDeclaro, sob as penalidades da lei, que a empresa

^ está localizada e em pleno fundonamento-no-endereço abaixo, sendo o local
adequado ecompatível^p^ara ocumprimento do objeto. \,
Declaro ainda que a empresa.dispõe de escritó.rio^dotado deMnstalaçpes, recursos humanos e
mobiliários pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO: \\
CIDADE/ESTADO:

C.E.P.;

PONTO DE REFERÊNCIA:
TELEFONE:

1

(local e data por extenso)

C^(nome_e'assjnatura)do,rep/^esentant legal
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llC V/ >

- in

tr yv. A /
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃOVI \J ! Y •

-CNPJni:2-

(endereço completo), repr.esentada.pélo(a)lSr_.(a)
sediada na

R.G. ns C.PiF^nS ^DECLARA, sob as (jénas da Lei, que cumpre
plenamente as exigências^e os requisitos de habilitação-previstos-noOnstrumento convocatório
do Pregão em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHAS
, Inexistindo qualquer fatoMmpeditivo de sua participação neste certame.

"^•{iocal edata por exténso)

(nome da empresa)
(nome e.as^inatura do representante legal ou_prQicürador)

Ê1
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa

ii

M_j-

li CNPJ ns

\(endereço completo), representada pelp(a)|Sr.(a)
r\ C r- I A D A erth ac non

sediada na

R.G. nS , C.P.F^n?
\'

/DECLARA, sob as^penas da Lei, que cumpre
plenamente as exigênciasVos requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório
do Pregão em epígrafe, realizado pela.PREFE1TURA.MUN1CIRAL.DÈ'0LH0 D' AGUA DAS CUNHAS
,excetuando-se aeventual aplÍcação,d_(^permissWo estabel^ido no art. 43 da Lei Complementar
n9 123/2006 para aregularidade fícarHnêxis'tindo_qualquer fato impeditivo de sua participação
neste certame.

(locai e data por extenso)

rr(nOme'da'empresa),.;,Çl,';N iRSr
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DECLARÁÇÃCDE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS
OU EMPRESAS,DE-PEQUENO PORTE '

A empresa CNPJ ns

M(endereço completo), representada pelo(aj ,Sr.(a)
R.G. ns , CÍR.F n9 ]_, RA, |sobjàs penas da lei, que é
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar ns 123,Ide 14 de dezembro de apOGi^estarTdo apta, ;prta|ito^ aexercer odireito
de preferência como critério de desempate no procedimento licitatóriò do Pregão em epígrafe,
realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHASi

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

sediada na



SEMÃD*
SECRETARIA MUNICIPAL DEADUJNISTRAÇAO

mOTTlM MMOM. ^

OLHO D'AGUA DAS CUNHAS
UM GOVERNO PARA TODOS

ANEXO VII

/\

Rua Joâo Pessoa, n" 56, CEP 65706-000, Centro
, Othbd'Agua das Cunhâs - MA (98)3664-5346

www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br
semad@olhodaguadascunhas.ma.gov.br

CNPJ H" 06.014.005/0001-50

DECLARAÇÃO DE CUMPRIIÍIÉNTOba.ART. 72, XXXIII, DA CF/88

empresa

, R.G. n2 ' CPF n2

(local e data por extenso)

' /'

.Jnome dajempresa)
(nome e asslnàtufardo.r.epresentante lega

represeptada pelo(a) Sr.(a)
, DECLARA, para

fins do disposto no Inciso V, do árt. 27, da LerFéderal n2 8.666/1993, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou Insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição!de aprendiz, admitida a partir.dos 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIII do Art. y^jcia Constituição Federal, j r-
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...)

DEINEXISTÊNCIA DEFATÒS IMPEDITIVOS DAHABILITAÇÃO

sediada na

Jv.. .r;:
\ S / . signatária,.inscritano CNPJ/MF sob o

' 1J
(endej^eço completo), por seu

representante legai, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, §2-, da Lei Federal
!. k

n2 8.666/93, que até a\presente data, nenhum fato ocorreu que á inabilite a participar desta
\\ —---

licitação e que contra eía.,não existe nenhum pedido defalência ou :oncordata.

'Loca! e"data.

Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

72021/SRP/CPL

// \\ i
CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBUCA,
DESTINADO AATENDER DEMANDA DA SECRETÁRIA DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLHO
D' AGUA DAS CUNHAS /MA, QUE ENTRÉ^sfCELEBRAM APRE^EJTURA MUNICIPALDE OLHO D' AGUA
DAS CUNHAS -MARANHÃO /iSECREfÁRIA MUNICIPAL DE XXXXXmX EAjEMPRESA

. MEDIANTE AS CLÁUSULAS ECONDIÇÕES ASEGUIR PRODÚZIDAS:
li • ' 1 t]

APREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO d/ÀgUA' DÁs^GUNHÁS , sediada na^Rua João Pessoa, ns 56,
Centro, OLHO D' AGUA DAS CUNHAS V-r MA,|cNPJ/MF(n? 06.014.005/0001-50, eaSECRETARIA
MUNICIPAL DE [j 1 \ . doravante denomÍnadal| CONTRATANTES, neste
ato representada(o), pelâ(o) Senhora(a) Secretário(a) Municipal de Olho Dj Agua das Cunhas , a(o)

Cl nebrasileira(o), CPF n^
SSP/ , residente e_ne$ta cidade, Jeldo outro lado, a firma

, doravarite'Vdenominadaj CONTRATADA sediada na
, ínes^e^ jato - irepresentado(a) pelo(a)

Cl. ne sspy.
tení entre si ajustado o presente"CONTRATO,'"tentío''ern vista do que constam

nos autos do Procedo Administrativo n^ i /2Ü21, objeto fdo jPregão Presencial ns
/2021/SRP/CPL, submetendo-se às cláusuias econdições abaixo e'aoS preceitos instituídos pela

Lei Federal n^ 10.520/02, apiicàndo-se, subsidiariamente, no. que couberem, a Lei Federai n^
8.666/1993, a Lei Complementar n^ 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.... p.
l.CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO / i
1.1. Opresente Contrato tem por^bbjeto.a contratação dé empresa p|ara prestação de serviços de
limpeza pública, destinado aatendef^emanda da Secrè^ria*de Administração do Município de
Olho D' Agua das Cunhas /MA, nas esp^ificaçõesrquantidades econdições contidas no ANEXO 1e
Anexo II - Termo de Referência, Proposta de Preços e na Adjudicação do Pregão Presencial ns

/2021/SRP/CPL. 1

CPF n.2

2. CLÁUSULA SEGUNDA-DA VINCULAÇÃO |
2.1. Vincularn5^^o~P''®-S®'̂ te Contrato, independentemente de transcrição, o^dital do Pregão
Presencial ns-

Empenho.

J pitíaclllc L-LH III OIU, IIIUC^^CHUCI Ii.i.111%.1 ii-fc. ww I.. .-W. .yw.-., W

^202Í/SRP/CPL, aProposta de Preços da CONTRATADA ,e aj^p.ectiva Nota de

3. CLÁUSULA TERCEIRaIÍ^ VaIÍORÍ,^!^!^^^^! vj
3.1. O valor global deste Cohtrato^é^e R$""
Proposta de Preços da CONTRATADA. !
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente
CONTRATO. '

), conforme
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I

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS j
4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: i
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ACONTRATADA fica obrigada aaceitar, nas/m^mas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 255^ (vinte ecinco por cento) do valor do Contrato, de
acordo com o constante no art. 65, inc. II,-§,2-, da Lei Federai ns 8.666/1993.

V V V S.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
8.666/93, por servidor

5.CLÁUSULA QUINTA-DO PRAZaDEVIGÊNCIA^^ t ,
5.1. Opresente Contrató"^éntrará em vigor na'dàt^de sua assinatura e findará em 31/12/2021,
condicionada sua eficácia àpublicação no Diãnp.Oficiàl.'̂ > '

íj • Ah 1 íA
6. CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA E REGEBIMENTO"
6.1. Aentrega do objeto'processar-se-á dé acordo cornas 'necessÍdadeS|da CONTRATANTE, conforme
especificações contidas! no Anexo Ido EdÍtal^"^régão Presencial n^ _|_!—/2021/SRP/CPL éna
Proposta da Contratada', facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no §1^, art. 57 da Lei n^
8.666/93, devidamente justificada por escrito epreviamente autorizada p_eia|autoridade competente
para celebrar oContrato) •I I 1,

- o objeto do Contrato seráUecebido-na-^ forma do artigo 73, da Lei n-
^rmaimente designado ®para"'este'"fim, no Ipcall endereço indicado pela

CONTRATANTE no Termo de Referência constante^do Anexo ll*do Edital do Pregão Presencial ns
72021/SRP/CPL.| \ U

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os objetos deverão ser entregues sem nenhumaíviolação das embalagens,
obedecidas as especificações pertinentes equaiquer-divergência.coni^as'planilhas dos Anexo Ie II,
obriga -se aprovidenciar^a^substituição, no prazo de 02 (dois) dias, desde que:
a) Não atenda as especificações do Edital; --- • j.
b) Seja recusada pelo almoxârifado da CONTRATANTE; /'•
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em'caso.^de devoluçãõHos"õbjetos por estar em desacordo com as
especificações licitadas, todas as dèspêsas.correrão por con^.da Contratada.
PARÁGRAFO QUARTO -AContratada d^rá-informar^aólMmoxarifado da CONTRATANTE o dia e a
hora da entrega dos produtos, com antecedência mínima de 48 (quare nta e oito) horas.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO
7.1. Os objetos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, deven^ a^CONTRATADA
substituí-lo^no^razo dejaté 02 (dois) dias consecutivos, contados apartiRda^Ni^ificação, arcando
com todos-oseustos decorrentes. | j
PARÁGRAFO PRIMEIF^O,-'A'substi^ão eas despesas decoirontes-daj^ubs^^ão serão de inteira
responsabilidade^da-COpt^TADÃ^ _ rorríriííífit í"' ^ ^ - j
PARÁGRAFO SEGUNDo!.^^substÍt.uiç^Q^os,jo^tos^^^ex^^^ CgNJRATADA da aplicaçao da
penalidade poratraso naentrega """
PARÁGRAFO TERCEIRO • Caso o prazo indicado no parágrafo primeiro não seja observado, será
considerada inexecução contratual.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO



SEMÂD^
SECREtARIA MUNICIPAL DEADUINISTRAÇAO

OLHO D^AGUA DAS CUNHAS
UM GOVERNO PARA TODOS

Ruà João Pessoa, n® 56, CEP 65706-000, Centro
Olhod'Aguadas Cunhâs - MA (98)3664-5346

www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br
semad@olhodaguadascunhas.ma.gov.br

CNPJ NO06.014.005Í0001-S0

8.1. Opresente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, nojtodo ou em parte, anão ser
com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio,
devidamente motivado, aser publicado no Diário Oficial. j
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Aaceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder
pelos atos, falhas, erros ou atrasos na entrega doobjeto subcontratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Asubcontratada nãoterá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE
e estará obrigada a aceitar suas decisões.

credenciado

PARÁGRAFO

Corrente da CONTRATADA. — ^ ,
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput
desta cláusula, aCONTRATANTE se obriga apagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento)
sobre ovalor da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não
tenha concorrido aempresa. i,

9. CLÁUSULA NONA-DA FISCALIZAÇÃO // ,
9.1. Afiscalização do Contrato será efetuada'pelo setor^e^ponsável que poderá, aqualquer tempo,
determinar oque for necessário àj^gularl^ção das faltas''oi^d^eÍtos observados, bem como propor
a aplicação das penalldades-previstas^neste instrumento,
PARÁGRAFO ÚNICO - jfiscaÜzação não excluUpém. reduz aresponsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregu|apd0e^jmperfeições técnicas, vícios ou emprego
de objeto inadequado jou de quálid^X-ji^^lf^riof.^^ê/na^ ocorrência di stes, não implica co-
responsabllldade da CONTRATANTE ouíde-seus agentes4Vep !'

'I • M w/ ^
! w10. CLÁUSULA DÉCIMA- DA REVISÃO DE PREÇOS ^

10.1. OContratante tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro dp_c_ontrato, procedendo-se à
revisão do mesmo a qualquer tempo em razão d^fato previsível ou irnprevlsível, porém com
conseqüências incalculáveis, que onere ou desonere^xçessivamenté,as-parlgações pactuadas no
presente instrumento. | j
PARÁGRAFO PRIMEIRO -i A CONTRATADA, quando-for-o^-casordeverá-formular a CONTRATANTE
requerimento para revisão deste Contrato, 'comprovando a oçorrência do aludido fato,
acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da fórrnulação da proposta e do
momento do pedido deVevIsão do contrato, demonstrando..©, quanto o aumento de preços
repercutiu no valor total pactuado. ! j.. /
PARÁGRAFO SEGUNDO -AVianilha de custos referida na'aíínea'anterior.deverá vir acompanhada de
documentos comprobatórlo^s,Ntals como, notas fiscais de matéríás-primas, de transporte de
mercadorias, lista de preços cle^abrlcantes, aluiivãs^à" época^a'elaboração da proposta e do
momento do pedido de revisão destêlContrato,,.' I

I

11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DO PAGAMENTO |
11.1. Opagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos
após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo
provocado,pda CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, _acpjnpanhada da
respectiva Áutõfização de Serviço, da Certidão Conjunta Negativa de DébÍtos'da l^céita Federal, do
CertÍflcado.de'̂ gularida'de do FGTS eda Certidão Negativa de Débitos Trabalhis^s^(ÇNDT).
PARÁGRAFO^lMEIRO.-Sv-nota fiscal/fatura será conferida^atesta^ põ^èwldor responsável,

diretamente na Conta
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PARÁGRAFO QUARTO - Ocorrendo o pagamento antes do prazo fixado no caput, a CONTRATANTE
fará jus a desconto financeiro correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor
contratado, por dia de antecipação, até o limite de 10% (dez por cento).
PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, j
PARÁGRAFO SÍXTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira queylhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do
preço ou à atualização monetária.

yy
RESPONSABILIDADES12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNpA^X'̂ DAS

CONTRATADA
12.1. Caberá à CONTRATANTE:

a) Proceder às advertências, multas e^^u»
obrigações assumidas pela CONTRATADÀl-^, ^ ^ , ,
b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrênciV relacionada co
objeto deste contrato. j| \ II
c) Promover o pagamento dentro do prazo estipTilàdo para tal.
d) Fornecer atestados dejcapacidade técnica quando solicitado, desde
contratuais.

DA CONTRATANTE E DA

((xy\
I , .A.
aisicominaçoes

'"7/A •'
legais pe 0 descumprimento das

1
TI 0 Serviço dos objetos,

que atendidas as obrigações
lÍ

e) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quahdo.cômprovada a entrega dos objetos, podendo
recusar aqueles que não estejam de acordo com ds temios deste Contrato. |
Compete àCONTRATAD^, por sua conta eexclusiva-responsabilidade: j | i
a) Observar rigorosamente as normas técnicas ern*vigor,^às'especificaçõés do objeto e as cláusulas
deste Contrato; 11
b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do Serviço eentrega do(s) produto(s) objeto
deste Contrato, inclusiveVrete eeventuais perdas.e.danos causados.por.seus agentes;
c) Entregar o objeto, em\conformidade com òs termos da Ordem .de, Serviço, que deverão
permanecer sob sua responsabilidade até que a-entrega tenha^sido/concluída. Aentrega será
concluída quando houver sido,emÍtido o respectivo atestado de aceitação.
d) Manter, durante a execuçãò^do Contrato, em compatibilidade jcom as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de fiabintação e qualificação^xlgidas na licitação;
e) Fornecer os objetos nos termos especificados no objetocíeste instrumento observada arespectiva
quantidade e preços e entregá-los deacordo com o prazo previsto; [•
f) Entregar os objetos em embalagens resistentes, que proporcione integridade do produto;
g) Entregar os objetos com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, acontar da data da
entrega.

- . i13. CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA-DAS PENALIDADES ] J ;
13.1. Odescui^rirnentoSot de qualquer das_oMgações|oraiegaberecidas, sujeitará a
CONTRATADA às^sançõe^prévistas.na LeiTé(^rãl"ri^0.520/02; aplicaVido-subsidlariamente a Lei
Federal nS 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO -Oatraso.injUstjfícádb noSen/Içojujeitará aCONTRATADAà multa de mora
diária de 0,02%(dois centésimos por cento) dÕ^lor dõ respectivo Serviço, ajuízo da Administração,
até olimite de 10% (dez por cento). |
PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do
Contrato, as seguintes sanções: ,

a) advertência;
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b)multa de10% (dez porcento) sobre ovalor totalda notadeempenho) nocaso deinexecução total
ou parcial do objeto contratado; j
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a02 (dois) anos; |
d) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até queseja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas>nasvalíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas
conjuntamente com aprevista na alínea "b".y^ |
PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA-ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudai;;'ná execução do Contraio, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou-cometéríraljde fiscal, garantido o^direití^réj/io-da ampla defesa, ficará
impedida de licitar econfrataA:om aPrefeitura^:Muhicipal de Olho D' Aguá das Cunhas -Maranhão,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto'percÍurarem'̂ os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida' areabilitação laerantejalird^ria^óutoridade que ap^licou apenalidade, sem
prejuízo da aplicação daslmultas previstas neste instrumento edas dernais^çominações legais.
PARÁGRAFO QUINTO -j Caberá à AutoYidade^Competente propor a aislicação das penalidades
previstas, mediante relatório cifcunstanciado,^p^sentando provas que justifiquem aproposição.
PARÁGRAFO SEXTO - Ápós a aplicação de qualquer penalidade será ifeita comunicação escrita à
CONTRATADA e publicação no Diário Oficial, constando o fundamente legal, excluídas os casos de
aplicação das penalidades de advertência emultajde.mòca. 'j
PARÁGRAFO SÉTIMO - Ás multas deverão ser recolhldaAno prazo de 05 j(çinco) dias consecutivos
contadosda data da notificação, em contabancária^a serinformada pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO - Ós valores das multas poderão'ser descontados dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou Judicialmente.
PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento seráfeito à CONTRATADA antes de pagas ourelevadas as
multas que lhe tenham sido apllcádas. - .

\\
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUi^RTA -DA RESCISÃO CONTRATUAL"
14.1. Constituem motivos paraa/escisão deste CONTRATO: / • i
a) o não cumprimento de cláusulas.contratuais, especificações oi^prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) a lentidão do seu cumprimento, levàhdo^a-CONTRATÁNTE a cotiiprovar a impossibilidade da
conclusão do Serviço, no prazo estipulado; •
d) o atraso injustificado no início do Serviço; [
e) a paralisação do Serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da (lONTRATA^ ^m outrem, a
cessão ou trènsfêfêncía,-total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
g) odesatendimento das determinações regulares emanadas pelo(a) se^rvido^^a^signado(a) para
acompanhar e fiscalizar^a jua exeçução;
h) ocometimentÒTeitera"dò;'de;íaltas'nã^uã'eyeciJçãõ7)ãt^adaSina forma-do"§ 1- do art. 67 da Lei
Federal 8.566/1993; P
i) adecretação de falência ou-a-instaufação^de insòlvência^cjvil;-—" i
j) a dissolução da CONTRATADA; 1
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudiquem aexecução deste Contrato; I
I) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente, comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
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m) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
n) a supressão, por parte da CONTRATANTE, decompras, acarretando modificação do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no § 1- do art. 65 da Lei n^ 8.666/1993, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso 11, § 2^ do art. 65 da
referida Lei; /\
o) a suspensão de sua execução, por ordem^escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120
(cento 6vinte) dias, salvo em caso de calamida^de púbHca, grave perturbação da ordem Interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões,que totalizem^o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações peias sucessivas e contratualmente imprevista
desmobilizações e mobilizaçÕesT^dutras previstas, assegurãdoi^a^O^NTR^TADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspens^ do cumprimentp'da?pbrigações assumidas até que seja normalizada
a situação;
p) oatraso superior a9p (noventa) dias'1jVs pagãmentps-devidos pela CCjNTRATANTE decorrentes
dos objetos entregues,[salvo em caso âe-calamidade púbnca, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, assegurado aCONTRATADA ódireito de^optar pela suspensão,do cumprimento de suas
obrigações até que sejajnormalizada asituação^ ^/ 11
q) descumprimento dojdisposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal n^ 8.666/1993, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis;
r) a fraude na execuçãb
cometimento de fraude

10.520/02;

do Contrato, o comportàmento,de modo inidôneo, a declaração falsa e o
fiscal, aplicando-se as Isançõej' previstas no art. 7^ da Lei Federal n^

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratuaLserão formaim
processo, assegurado oVontraditório eaampla defesa.

enteimotivados nos autos do

PARÁGRAFO SEGUNDO - Árescisão desteContrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escritoda Administração.nos,casos
'm' desta cláusula; \\
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida atermo no'processo da licitação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE; y/\
c) judicialmente, nos termos dâ^legislação. ^ |
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a"rescisão.ocorrer com basenas letras"1" a "p"desta cláusula, sem
que haja culpa da CONTRATADA, será^tàYessarcida dos'pfejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO atéa data
da rescisão. j
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a
retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até olimite dos prejuízos causadí^ CONTRATANTE,
além das sançõ^previstas neste instrumento.

15. CLÁUSL^^ÉCIjyiAQUlNTA^pAS^OMUNlCAÇÕES
15.1. Qualquer comunicaçãaentre as^rt^"a7esp^it^dÕ^ produzirá efeitos
legais se processada por^scrtót^^i^^pVotocò^o^^ dejeglstro, que comprove asua
efetivação, não sendo consideradas.çornunicaÇões vei^^. .,^—'

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
16.1. ACONTRATANTE fará publicar o extrato do presente CONTRATO, no Diário Oficial, até o 59
(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de
20 (vinte) dias desta data. 1

enumerados nas alíneas 'a' a

/
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DO FORO
17.1. Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Olho D' Agua das Cunhãs -
Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
17.2. Eassim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as
partes aseguir firmam opresente Contrato, em 03 (três) vias deigual teoreforma, para um sóefeito,
perante 02 (duas)testemunhas que também os subscrevem.

Rua João Pessoa, n® 56, CEP 65706-000, Centro
'Olhod'Aguadas Cunhãs - MA (98)3664-5346

www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br
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,0Jho D' Aguedas Cunhas (MA de de 2021.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M

xxxxxxxx

CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

CONTRATADO
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ANEXO X

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIÒ

/2021

APREFEITUR^.UNJCifeL DE OLHO D' AGUA^AS^UNHAS , através do presente
Termo, formalizar oREGEBIMErífo PROVISÓRIOjreferente ao fornecimento e/ou serviços para

11 • , fixariyo-esta^data para a vistoria final, a ser reaiizada
por servidor responsável deslgnado/'pela| autoridade^ competentej|que deve verificar a
conformidade entre os fornecimentos e/ou ^serviços/exe^cutados e|as E' pacificações indicadas
no Anexo Ido Pregão I^resenclal ns }^202Í/Sf^yGPL'K | j

Concluída a análise, por servidor responsável designado pela autoridade
competente será elaborada Planilha Descritiva indicando todos os; objetos e/ou serviços
executados pela CONTRATADA, com ofito de instruifp_Processo déatesto final.

' V •

Rua João Pessoa, n° 56, CEP 65706-000, Centro
Olho d'Âgua das Cunhãs- MA (98) 3664-5346

v/ww.olhodaguadascunhas.ma.gov.br
semad@olhodaguadascunhas.nia.gov.br
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Por estarem justos eacertados, firrham'*o'présente Termo ern três vias de igual teor.

TESTEMUNHAS

CPFN9

CPFN9

OLHO D'AGUADAS CUNHAS (MA

xxxxxxxxxxxx

\secretário(a) Municipal de XXXXXXXXX^y

Servidor Responsável

de 2021.
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ANEXO XI

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINlTIVOi

/2021

,f\\
// v-v

REFERÊNCIA: Processo n®
CONTRATADO:

OBJETO:

1
APREFEITURA MUNICIg/ '̂.-DE OLHO DsAGÜA DAS CUNHAS , vem, através do

presente Termo, formalizarão .REcÍbÍmENTO DEFINlTIVO^eferente^ao fornecimento e/ou
,—em cumprimentò ao disposto no art-.^-T-B,serviços para L

Lei Federal 8.666/93.
Certifica-s^e

executados pela Empresa

inciso li, alínea "b" da

TESTEMUNHAS:

CPFN2

CPFN2

que, até-a pYesentè-da'ta,/ó^ fornecimento
( i / / /atenderam

e/ou serviços foram
^ ^ às ^Especificações Técnicas

determinadas pela Adrninistraçãò Púbíica (Ariexo^fdo Pjegão Preser ciai r /2021/SRP/CPL)
eàs normas da ABNT. j ' l'

Acrescentejse que.o fornecimerito"ê/ou serviços foram executados dentro do prazo
fixado eem conformidade com as cláusulas do Contrato Administratiypl perfazendo gastos no
total de R$ 11 { 1), pagQS através de|ates^o, com aapresentação
das Notas Fiscais atestadas por servidor responsáyeÍ^designado-pela-iáutoridade competente,
sendo que a parcela deverá ser paga pela PREFElfuRA~MUNIClPAL DE OLHO D' AGUA DAS
CUNHAS no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contãcIos:a partií[drdata deassinatura deste
Termo, desdeque não haja fator impeditivo provocado.pelaXONTRATADA.

Considerando que as condições pactuadas no Contrato foram fiéis e rigorosamente
executadas pelas parte^Vneste'ato, CONTRATANTE-e-GONTRATADA^^dão plena eirrevogável
quitação, ressalvada a responsabilidade civil e éticò-profissional da /_ pelo
fornecimento e/ou serviços prestados, nos termos do art. 73, §29, da Lei n^ 8.666/93.

E, assim, concluída, a execução do_objeto..do_Contrato ns /2021, as partes
assinam o presente Termo de Recebimento Definitivo em 03>(três) vias de Igual teor e forma,
paraque produza os legítimos efeitos-détdireito.

Olho D'Agua das Cunhas (MÂ), de 2021.

xxxxxxxxxxxx

Secfetário(a) Municipal de XXXXXXXXXX I;

^MjfisèiS\d6F,Respbnsávelí?
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ANEXO XII - MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N9 XXX/XXXXX

PREGÃO PRESENCIAL EM SRP EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NS /2021/SRP/CPL

PROCESSO N2: /2021/CPL

VALIDADE: 12 (doze) meses
\

Aos

através

dias do mês de_
da PrefeituF?

j o Município dejOlho D'Agua das Cunhas - MA,
Olhos^ D' Aguâ~^dãs-,Cunhas , situada àairaves ud rreieituid^^MunlcIpal de i.» '-«b"" #

XXXX>0<XXXXXXXXXXX)Ò<XXXXXXXXXXXX)0<XXXX)P<XXmXXXXXXXX)ü<XXXXXXXXXXXXXXXXXX^
XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita.no C. N. PJ\N2: )p<xXXXXXXXXXXXXXX,lneste ato representada pela

}.í. , j/MO.vvvv o(o) XXXXXXXXXXXXXXXXX a(o) Sr2(a). ;<XXX, íjQrtador(a)'da Cédula de Identidade NS; XXXX edo
conformidade cómjas, atribuições que lhe foram delegadas;
; • Vw • i I'
10.520/02, do Decreto'Federal n2 7.892/2013;

C. P. F. N2:XXXX, eem

Nos termos da Lei n2

013/2017, do Decrete n2 3.555/00; aplicando-se, subsidiarlamente, |c
demais normas legais correlatas; _iV_

Decreto Municipal n2
Lei n2 8.666/93 e as

Em face da classificação das propostas apresentadas'no Pregão
Registro de Preçosj jN2 ^

/ /2021e homologada pelo (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxjoõpcx^;—^,
W ^

Resolve REGISTRAR OS\^REÇOS para a eventual-contratação-dos-itens a seguir elencados
conforme especificações\dp Termo de Referência^ que^a^a^ afazer parte Integrante desta,
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa f_Z ' inscrita no C. N.
p. j. IS12 \ \ , com sede na CEP
Município de

Presencial em Sistema de

/2021 federãl/SRP/CPLT~cõnfõfme Ata realizada em

no

Sr2(3).
e

neste ato representada pelo(a)

do C. P. F. N2:

certame.

^ portadòr(al.'da Cédula dejdentidade N2:
, cuja proposta foi classificada em _ iugar no

CLÁUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO

1.0 objetoTdesta-Ata é o registro de preço para eventual contratação-de^empresa para
prestação de^fserviçoslie limpeza pública, destinado a atender demanda-áa^ecretária de
Administra^ò-do-Munícípío^de Olho D' Agua das Cunhas /MA^sando atender às necessidades
da •" ~xxxxxxxxxxxxwooãxxmxfcconfòTme-especificaç^ d^^Réferêncla equantidades
estabelecidas abaixo: ^

LOTE
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
~MARCA/
FABRICANTE

1

1

QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO

•

1
1
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2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo asseguradaao beneficiário do Registro a preferência de prestação de serviços
em igualdade de condições. >

CLÁUSULA SEGUNDA - DOSÓRGÃOS PARTICIPANTES I
Í77»

3. O Órgãogerenciador será a Secretaria Municipal de

4. Poderá utilizar-se daAta de Registro de.Preços, qua[quer órgão ou entidadeda Administração
que não tenha participado do certame^m^diante prévia.anuência do órgão gerenciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, horque,çouber, as condições e as regras

9^8:666790estabelecidas no Decre^-Federal N9 7.892/2()13",:e na Lei N'
4.1. Caberá aofornecedor beneficiário da-Atá de^Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou^hão^àbs/serviços, desde que este serviços não
prejudique as obrigações anteriormenteVssumiday. j '

5. As aquisições ou contratações adicionais aqu^se refere este LOTE não poderão exceder, por
órgão ouentidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços. | 1j
5.1. As adesões à ataj de registro de preços sãcnirnitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada LOTE registrado na ata de registro de preços|para|o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãosmão participanps que eventualmente
aderirem. | j j . j
5.2. Ao órgão não participante que aderir à presente.ataxompeterh'.os.atos relativos àcobrança
do cumprimento pelo'fornecedor das obrigações contratualmente as^sumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de-eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às súas^ próprias contratações,
informando as ocorrências^ào órgão gerenciador. . y

—// i
CLÁUSULA TERCEIRA - DAVIGÊNCIA DAATA DEREGISTRO DEPRECOS
6. A Ata de Registro de Preços tèrá-vigência'de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7. Évedado efetuaracréscimos nos quantitativos fixados pela ata deiregistro de preços, inclusive
o acréscimacie'que.trata o § 1^do art. 65 da Lei N9 8.666/93. i —

I 1
8. Opreço registrado.poderá,^ revisto nos termos da alíneajy!Ldo^incis(^yo"coput do art. 65

^ mercado ou
promover as

negociações junto aos fornecedores

9. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: í
9.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado; !

I
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9.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicaçãode penalidade;
9.3. Convocar os demaisfornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de classificação original do certame. j

10. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços |registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder curriprir ocompromisso, oórgão
gerenciador poderá: |
10.1. Convocar ofornecedor visando àne^ciação dkpreços esua adequação ao praticado pelo
mercado nos termos da alínea "d" do incíso II do capüt.^art. 65|da Lei 8.666/93, quando
cabível, para rever opreço registrãdo^em razão da supet^eniêjKia de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de cons^emas incalculáveis,^retardadores'ou-]rn^ditivos da execução do
ajustado, ou, ainda emjcaso de fórça-maior,-cásOjfoijtuito ou.fato dó príncipe, configurando álea
econômica extraordinária eextracontratuai.j^^:^^/ /a • j |,|
10.2. Caso inviável ou frustrada anegociação, libe^ayo forhecedoij do compromisso assumido,
caso a comunicação (Dcorra .antes dó pedido d^ prestação de| serviço, sem aplicação da
penaiidade se confirmada averacidade dos^rnotivos ecomprovantes apr^esentados; e
10.3. Convocar os demais fornecedores para''assegurar igual oportunidade de negociação,
quando cabível.

J\-
11. Acada pedido de revisão de preço deverá o'forheçêdorcomprovar|è|justificar as alterações
havidas na planilha apresentada anteriormentérdemonstrando arialiticamente a variação dos
componentes dos custos devidamente justificada."

11
12. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Ádrninistração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos-que-acompanhem opedido, pesquisa de
mercado dentre empresà^de reconhecido porte rhercantil, produtoras e/ou comercializadoras,
a ser realizada pela própriè'unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento
da alteração solicitada ser'Instruída com justificativa„da_escolKá| do critério e memória dos
respectivos cálculos, para decisão.da Adniinistração no, prezo' de 30 (trinta) dias. Todos os
documentos utilizados para a analiseCdo pedido de^.revisão de p̂reços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

13. Évedado ao contratado interromper os serviços enquanto aguarda o trâmite do processo
de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no EditaKonvocatório,
salvo a hipíitêse-de.liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

14. Não havend^^xito
parcial ou total dá-Âtã^dé^^egjstrõ
medidas cabíveis para obteríção '

nas..negociações, o órgão gerenciadoi^.devefá_p |̂ocedèr à revogação
i: «"í* nr.5..!rt'í'^firial o aHntar A6

do art. 18 do Decreto Fedèral-N2.7.;89^2013:

15. Éproibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

16. Não cabe repactuação ou reajuste de preços dacontratação.

unico
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17. Havendo qualquer alteração, oórgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes,se houver.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO |
18. Ofornecedor teráoseu registro cancelado pordespacho do ói^ão gerenciador, assegurado
o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
18.1. Não cumprir as condições da Ata de Registr^ de Preços;
18.2. Não retirar a respectiva nota de empenhírou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administraçãc^sem justificativa aceitável;
18.3. Sofrer sanção prevista nos incisos^ll ou IV do^cd^uí do art. 87 da Lei N^ 8.666/93, ou no
art. 79 da Lei N2 10.520/2002.^

19. Ocancelamento do registro de preços-pqderá.ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou jforça maior, que^prejuâique^,ó.-)^cumprimento da ata, devidamente
comprovados ejustificaclos: • \ i • f
19.1. Por razões de interesse
19.2. Apedido do fornecedor. V f
20. Em qualquer das Hipóteses acima, o órgão gerenciador comunica "á o cancelamento do
registro do fornecedorlaos órgãos participantes, se houver.

I í J\_í 1 j r—' ,

CLÁUSULA SEXTA -Da'cONTRATACÃO COM OS FORNECEDORES ^
21. Acontratação com' pfornecedor registradd-observará^a classificação segundo aordem da
última proposta apreserítada durante afase competitiva da licitação que deu origem àpresente
atae será formalizada mediante instrumento cóntr.atua|,_conformè..disposto no artigo 62 da Lei
N9 8.666/93, eobedecidos os reqüisitos pertinentes do Decreto Federal N9 7.892/2013.

\\
22. Oórgão convocará afornecedora com preço registrado em Ata" para, acada contratação, no
prazo de (XXXX) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota déJ,Émpenho ou instrumento
equivalente; ou, b) assinar oVqntrato), sob pena.de,decair.do_direlto àcontratação, sem prejuízo
das sanções previstas no EditaPe.na.Ata de Registro de Preçc^./ j
22.1. Esse prazo poderá ser profrogFdo,^porJgu^Lpof''ódo, p)r solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

23. Previamente à formalização de cada contratação, o (nome do Órgão) realizará consulta ao
SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Públicoe verificar a
manutençãoTdas-condições de habilitação. ! p-y—

] 1 ' S .
24. AContratãda^ficará obrigada aceitar, nas mesmas condições çontfati^ros acréscimos ou
supressões contratuais^,
do valoriniciai atualizado'

• 11público;V I //
\ Vv /

UUJ igaua u 11 iww». •vw

jais que se^fizerem'necessáriosraté''õ limite.de;25% .(vinte' ecinco por cento)
hzada^on^r^^j|̂ ^

25. Évedada asubcontratação toSíõírpãrcial cÍÕ'olíjeto do contrato.
AContratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação equalificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA PACONTRATAÇÃO
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26. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de (dias ou meses).

CLÁUSULA OITAVA -DO PREGO |
27. Durante a vigência de cadacontratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA NONA- DASOBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
28. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções "DA OBRiGAÇÃO DO CONTRATADO" e.'"'Óy^OBRiGAÇÃO DO CONTRATANTE" do editai.

// , _1
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO-E CRITÉRIO DE ACEITACAO DO OBJETO
29. Os bens (serviços) serão^tecebidos na forma do LÒTE.^,O^RECEBIMENTO PROViSÓRiO E
DEFlNITiVO" do edital. í;:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PAGAMENTO

30. Opagamento dar-se-á na forrna dò LOTEí"DO PAGAM dò edital.
I! ,' í i // y , fi

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA'̂ EXECUCÃO DO CONTRATO
31. Afiscaiização da contratação será exercitJa"pór um representar te da'Administração, ao qua

A

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
ciência àAdministração! '
32. A fiscalização de q . v, . , ,
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irrêgularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou eniRrêlõ"dèTnãt^riáÍ]in^^ ou de qualidade
Inferior, e, na ocorrência desta, não implica eiTi^corxespp.nsabÍlid.áde_da Administração ou de
seus agentes eprepostos, de conformidade com oart. 70 da Lei Ny 8.666/93.

33. Ofiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando diá, mês e ano, bem comó^.ó nome dos funcionários
eventualmente envolvidos,\ièterminando o que_for_necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encarríinhando os apontamentos à .autoridade competente para as
providências cabíveis. —^ ~ |

I

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES EDAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
34. Aapuração eaplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção DAS SANÇÕES do edital.

CLÁUSUuTdÉCIMA.QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
35. Será anexada a estalAta cópia doTermo de Referência.

cjue trata este LOTE rião^excíui .nem reduz~ • 'v- vi I I

do contrato, e de tudo dará

a responsabliidade da

36. integram

de Referência

rj
oEdital,^lnâependentemente de transcrição,;a:Ata de.fe Preços, oTermo

, e a

37. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei N- 10.520/02, do Decreto
NS 3.555/00, do Decreto Federal NS 7.892/2013, do Decreto Municipal ns 013/2017, da Lei
Complementar NS 123/06, e da Lei Ne 8.666/93, subsidiariamente.
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38. Oforo para dirimir questões relativas apresente Ata será oda|de cidade de Olho D'Agua das
Cunhas, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Olho D' Agua das Cunhas - MA, xx de xxxx de 2021.

Representante do Órgão \ Representante da Empresa

t

-3/ .
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

r
/ANEXO XIII

/A '
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OSTEf^MOS DO EDITAL

Prezados senhores,

A empresa iÇNPJ/MF h9 sediada na

[(endereço completo), Por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
,^órtador(a) da cédula de;identidadé/R.G. ns: .1 edo CPF/MF n^

, DÈ̂C LARA para os devidos-finsrque-concordá' com todos os termos
descritos no edital e\ seus anexos, em especial aos cri^érioV de credenciamento,
habilltação/inabilitação,\iulgarTiento das propostas 'de preços e' que temos pleno e total
conhecimento deste certame, não possuindo ainda,.quaisquer.exigências capazesde restringir
ao caráter competitivo desta licitação. . v

\\ f^.\
Declara ainda, ter ciência que"afaisjdade de declaração, resultará nainabilitação desta empresa
ecaracterizará ocrime de que trata oãr^299 dó Çódig^enál, sem^ prejuízo do enquadramento
em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei ns 8.666/93 a alterações
posteriores, bem como demais normas pertinentesà espécie".

(locai e data por extenso)

'J

(nome da empresa)

'(nome*.fé^e ássinatura.doTepresentanteJegiLou.prbçüradof)


