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Secretaria Municipal de Adminstração

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

Senhor Procurador/Assessor,_

Estamos encaminhamos."em anexo os autos-do iPrpcesso:! administrativo n°.
0701001/2021, 'para exame e aprovação, da Minuta do Editai e Çoritrjato-tendo como objeto o
Registro de Preços ^para a prestaçãò'de-s®'̂ 'ÇPék4® Desratização, Descupiniza-
ção, Roço, Capina, Poda dè Ái^ores, Lim^ezà^^dè^^^ d'águà e líirripeza de Cisterna para as
diversas secretarias 'de São Joãó.c:dosz-Patos^^

MA

Rdbnia

i-j. r--•

com o tírevisto na Lei n'
u::.-v '10.520/2002, Lei.Còmf:)iémèhtãr; n®423/2006"aiteradá'pelá^ n® 147/2014 e o

que couber a Lei n®-8.666/93.e"su"as''demais !egi,siaçõés.pèrtihéntes'.[, >• ' i
I , • ^ -1—' •'j''' V•i
i. , ' y ^ ' '

Sendo o que dispomos para oTmdrhénto*reiterahos[npssp mái.s sinceros votos
de estima e consideração. • '~ " " '''' ' ••.0
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I FOCFÊÍ®

ÓRGÃO INTERESSADO:

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE EASSISTÊNCIA.

PROCESSO:

0701001/2021

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

OBJETO

FORMA DE ADJUDICAÇÃO:;

PORÍTEM 'H

'If
I <

PREGÃO PRESENCIAL NS XXX ~CPL \

SISTEMA DEREGISTRO DEPREÇOS - S/?P|
REGIDO PELA LEI N ^10.520/02, LEI COMPLEMENTAR N "123/2006, ALTERADO PELA LEI

COMPLEMENTAR NS147/2014. DECRETO FEDERAL N 9 7.892/13, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Ne 8.250/14, LEI N°
8.666/93 EDEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

Registro de Preços para a prestação de serviços de Desinsetizaçõo, Desratização^ Déscupinizdção, Roço, Capina,
Poda de Árvores, Limpeza de Caixa d'água'e .Limpèzà de Cisterna para as diversas secretarias de São João dos
Patos/MA. . S . l'---*"V 11 Ím
LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS ÒE PREÇO EDA DOCUMENtAÇÃO DE
HABILITAÇÃO . •'U"'"'V'' ^'' ^ i ' ! í

< , V t • v' ••V » . • 1 I ' v *

LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -rAVENIDA GETÚLIO
000. ; V'/> :'KvN': '
DATA: xx/xx/xxxx ! >•'" ' '
HORÁRIO: XXhXXmin (HORÁRIO ÍOÇAL) -

VARGAS, 135 - CENTRO. CEP 65665-

ilVí
i

DIA, HORÁRIO, LOCAL EMEIO DE .COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL.
Dia: Segunda asexta-feira •'-T--'''''".'i . ' '/.v''' !' ..' t
Horário; OShOOmIn às 13h00min (horário lòcàl)^.;v.;;'J^)I ^
Local: SALA DA COMISSÃO PERMANEWe DÈ LICITAÇÃO-AVENIDÀ GETÚLIO VARGAS, 135Tr CENTRO."CEP 65665-000..

is I 1. r' '• :

Pregoeiro responsável:

SÓSTENES FERNANDO ALVES DESOUSA
[portaria Ne 029/2021

{'
•

Este Instrumento.contém: •:

Edital e seus anexos com 51 páginas

Senhor Llcitante, j
I

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA e o licitante,
solicitamos a V.Sa. o preenchimento e remessa do RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL, em anexo, ao Departamento de
Licitações e Contratos, por melo do e-mall: cplsjpma@gmail.com. ou pessoalníénte no endereço Indicado acima.
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PREÂMBULO
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'Aojiri/c

tf i

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

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

ASessão do Pregão terá início' àsxxhxxmih do dia xx dejaneiro de 2Ó2Í, na Sala da Comissão Permanente de Licitação
-Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. Cep 65665-000, quando serão recebidos elniciada a abèrtura dos envelopes
contendo a proposta comercial e documentos de habilitação.

Não havendo expediente ou ocorrendo, qualquer fato.superveniente que impeçaía realização ,do certame na data
marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopès referentes a este,Pregão serão réalizados no primeiro dia
útil subsequente, rio mesmo horário e íoçal anteriormente* estabelecido, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário. * ''' -- •

DA LICITACAO

1.1 o presente Pregão tem por objeto'o'̂ Registro de Preços para a prestação de serviços de Desinsetização,
Desratização, Descupjnização, Roço, Capina, Pòda de Árvores, Limpeza dè Caixa;d'água e Limpeza de Cisterna para as
diversas secretarias de São Joio dos Patos/MA, conforme as especificações e condições descritas no Anexo 1- TERMO
DE REFERÊNCIA deste Edital. ;~ \l j • '

1.2 O fornecimento'será prestado ppr demanda, de"acordo com as necessídadesjdo Órgão Gerenciador da Ata de
Registro de Preços. ' - . í''

1

1.3 A presente licitação é por Preço-Ühitárib, sendo que o valor total estimàdó é de R$ 245.786,00 (Duzentos e
11'quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e seis reais).

1.4 Os órgãos e entidades públicas poderão'aderir.como/partlcipahte'."a posterior" às Atas dé Registro de Preços
efetuadas pela Prefeitura Municipal de Sãò João dos.Patos/MA".

12. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

2.1 Édispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatói]iòs'para registro de preços, nos termos
do art. 15 da Lei Federal n®. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra, emissão dá nota de empenho ficará a
cargo do Setor deContabilidade da Prefeitura, devendo constar no níesmo núrherò do Procéssò ücitatório ou número
do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor de Compras solicitará ao Setor de
Contabilidade, a emissão da'hòta de reserva de dotação orçamentária, bem còmó, a nota de empenho que deverá
conter aautorização do ordenador de despesas. '

%. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

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

3.2 Ficam impedidos de participardesta licitação os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas
jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo
entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
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licitar ou contratar com a Administração Pública, punidos com suspensão cip direito de licitar
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

j

3.2.1 Poderão participar empresas em situação de recuperação judicial ou extrajudicial, desde que comprove que o
respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei n211.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabilitação. :

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

»

3.3 A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua
participação na presente llcitação,-eximÍndo:assim o pregoeiro do disposto no ái;t. 97 da Lei ns 8.666/93.

3.4 Os itens constantes do Termo de Referência que tiverem seu quantitativo'total subdividido em cota principai

(referente a 1S% do objeto) destinada à disputa entre todos os interessadosj(MÉ, EPP, MEI,' Empresas de Médio e
Grande Porte, etc.) éçota reservada (referente a 25% do objàtó) exclusivamente para disputa entre MICROEMPRESAS
EEMPRESAS DE PEQUENO PORTE e cota de itens exclusivos a-participação ide MICROEMPRESAS EEMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, serão julgados em consonância coma Lei Compiementar 123/06è alterações.

!!. -3.5 Para efeitos de participação das Microempresas,'Empresas de Pequeno Pórte e Micro Empre_endedor Individual-
MEI, nesta licitação,;nos termos dq .art.^Ss, inciso I, da Lei Còmqlemehtãr ns 123/2Óp6j serão considerados:

' ^ • '~r jÍ
3.5.1. Microempresa - Pessoa Jurídica, ou a eja equiparada, que aufira, em cada ano calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos eisessenta mil reais). '• l • \ ' - '

'v < > ' ', ' ' '
i " • ' . I ' ' s * . f

3.5.2. Empresa de Pequeno Porte - P.essoa Jurídica, ou aela equiparada; quejaufira, em cada ano calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igüál ou inferior ajRS 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais). V ;

>-'í

3.5.3. Microempreendedor Indivldúãl.'-^ lyiEl.r Pessoa. Jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta inferior, a,R$ 8Í.000,00 (oitenta e um, mil'reais) conforme Lei Complementar ns 123/2006 §
10 Ar+ 1Q_A. * • • 'l . . • . ' . ' ' • ' ! ile, Art. 18-A;

3.6 Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto;na Lei Complementar ns 123/2006
a Microempresa òu: Empresa de Pequeno. Poete ou MicrorEmpreendedor Individúál - MEI; que estejam enquadradas
(os) em alguma das' hipóteses previstas nos inçisós !-a"XI do"§ 42; Art."39, da
alterações. i ;

{4. CREPENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

I- • "' .
4.1 Na data, hora e local designados para a sessão, às empresas,interessadas
para credenciamento junto o pregoeiro - ^ ^-

f :

Lei Complementarín". 123/2006 e suas

. i j
!

r-í
i

deverão apresentar-se e identificar-se

4.2 O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

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

b) original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações ou consolidado,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente; |

c) original ou cópiaautenticada da carteira de identidade. !
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4.3 No caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou dirigente da empresa, d
original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e suas eventuais alte
devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente, no qual estejam e
exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura, bem como carteira de identidade.

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

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

1

4.4.1 Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa |de pequeno porte, para aquelas que

desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/2006, conforme modelo de
declaração constante do Anexo III ou Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial.

4.4.2 Declaração de Curnprimento.dos Requisitos da Habilitação, conforme rtlódelb sugerido no Anexo ÍV.
• i| ; •

4.5 As Informações contidas nas declarações apresentadas terão presunção relativa de veracidade, podendo ser

contestadas por qualquer interessado, o qual terá o ônus de comprovar suas alegações.

4.6 O pregoeiro poderá, a qualquer momento, requerer- a documentação que entender necessária à comprovação das
informações declaradas, tais como:

4.6.1 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício -DRE cqrhprovando ter receita bruta dentro dos
limites estabelecidos nos incisos le II 'do Artigo 32da LC,123/06;

M ' ' i ' ' ' *
4.6.2 Cópia da Declaração de Informação Econômicó-FJscais .da Pessoa Jurídica - DIPJ e respectivo recibo de
entrega, em conformidade com.o Balanço e a DRE. • ' -

4.7 Não serão admitidos mais de um'representante credenciado por empresa nem um único representante para mais
de uma empresa. ' - - - ; ,

4.8 A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento deste edital, bem como a apresentação de

documentos ilegíveis, não excluir^á.a empresa licitante do certame; masjmpediráò representante de se manifestar e
responder pela mesma, ede praticar qualquer outro ato inerente aeste cêrtarne.'.' {

4.9 A empresa licitante. poderá, a qualquer-ternpo, substituir p, representante'legal por outro, desde que apresentetodos os documentos necessários para credenciarnento. "' - jj •' '
4.10 após o encerramento dp credenciamento e recebimento dos. envelopes mão serão,,mais admitidos novos
participantes a este'certame. .1 :

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

(5. P,E^pJDS_DEJ_SÇWREÇIMENJO EJjVI^UG -

P01iífA'5i°

evera

rações ou còo^lidado,
pressos poderes para

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

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

5.3 A impugnação deverá ser dirigida o pregoeiro e protocolizada no Setor de Protocolo, nos dias e horário de
expediente, conforme Informado no preâmbulo deste edital, sob pena de não conhecimento da impugnação.
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FOnHWB'

ital, impllç^riJ^ plena

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

5.4 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente ec
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. I

[6. SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO

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

(^ENTREGA DOS ENVELOPES

7.1 Os licítantes deverão apresentar proposta de preços, e toda a documentáçâpjde habilitação'no dia, hora e local
citados no preâmbulo deste Edital, em 2(dois) envelopes lacrados,e rubricados nOjfecho, em cuja parte externa, além
da razão social, esteja escrito: • •(. r í \ j

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL SRP N2 XX/XXX

RAZÃO SOCIAL DÁ EMPRESA - CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL SRP N2 XX/XXX

DATA E HORA

ENVELOPE N9 01 - PROPOSTA DE PREÇO
DATA E HORA

ENVELOPE N9 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

[8. DA.PROPOSTA DE PRECOS i V '

8.1 A proposta deverá ser digitada oiilinipressa por qualquér meio usual, er
cotações alternativas, emendas,*—rasúras, *entrelirihas ou ómissõés,'.'"encac
seqüencialmente (numero de fojHas>é;númera total), devidarfiénte. datada
folha assinada por representante legali,cja'empVésá; e consignar: ,'\:

ó estar rubricadas e a última

endereço eletrônico .(è-mail), para- contato,'bern como.'dados' bancários' (nòmé
corrente para fins de-pagamento), conforrhé.-modêlo-cònstanté-:do;Ãn

e número do banco, agência e conta
h lyiodélo de Proposta de Preços;

unitário)de cada item, valor total dé cadaTteín^e valor global da, propostk que será o" somatório dos itens
do GRUPO, expresso em. reais, com duas casas decimais'e por extenso, inclüinbo'todos os impostos taxas, fretes e

em atendimento ao estabelecido no Termo de
Referência-Anexo I.

8.1.3 Indicação de-endereço-é telefone' de escritório,-bem
telefone/celular de contato.

8.2 Não se admitirá registro com quantitativo
(Anexo 1), sob pena de desclassificação.

como.-o-.riòmè-:d'o-representante e número de

menor que o previsto no grupo, conforme Termo de Referência

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

8.4 Oprazo de entrega dos produto/serviço será de acordo com oindicado nJ Termo de Referência eserá contado
apart,r da data do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço. ]•
8.5 Oprazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dás corridos, acontar da data de sua
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apresentação, podendo a Administração solicitar a prorrogação do prazo de^validade da propo
licitante a aceitação;

8.6 Caso o prazo definido neste editai não esteja expressamente indicado na proposta, este berá-cofisiderodo' como
aceito para efeito dejulgamento deste Pregão. I

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

1

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

8.9 A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante ,apresentação da seguinte
documentação: ,

8.9.1 No caso de Procurador:
«vj

a. Instrumento de mandato público, ou; ,r.' '-VV •• ' -
b. Instrumento de mandáto:~'paTtlcular, assinado-, pelo'••re^ésênta'hté'~Jegal da empresa, com firma
reconhecida em Cartório, juntãmente^cqm dqcumehtò|de,çonstit'uíção/da'émpVesai"é alterações, conforme o
caso, em atendimento ao art-!-28-da Lei'8.666/93, onde'se.verifiqué>que[o.sóçio'subscritor possui legitimidade
para outorgar a procuração referida>>\" ' /, Tf, , i (

8.10.2 No caso de sócio-gerente: i ^ '

a. Documento de "constituição da ,"empresa—e- alterações;; no. qual" estejarn expressos pòderes para exercer
direitos e assumir obrigações decorrentes dè tal investidura.-

Fica dispensado a ("apresentação ;da documentação exigida no .;item 8.
credenciamento, j V/".. V,

>ta; sendcuafliimda ao

9 ise "caso já tiver sido apresentada no
(i'. t -.2 i I '

•Jj , L

19. HABlLlTACAO DOS LICITANTES

9.1Os documentos apresentados nesta licitáção.deverão:;:"'̂ _ i,;

a)estarem nome do licitante,,com um único número de eNPJ,Vessalvaçlo o caspí
b) estar no prazo dejyalidade estabelecido pelo órgão expedidor;
c) ser apresentados em original, em publicação da imprensa oficial ou em
membro da Equipe de Apoio e neste caso, somente será efetuado mediante a apresentação do original.

! •9.2 Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validademâo esteja expressa,'ou certidões em que não
possuem validade serão considerados válidos os documentos expedidos nos^ôO (sessenta) dias que antecederem a
data da abertura das propostas. I

I

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

I

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

de filial;

cópia autenticada/por cartório, ou por
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9.4 AHABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documer taçãu:

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

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

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

9.4.4 Decreto de autorização", no caso de empresa ou sociedade estrangeira erh funcionamento nolpaís.

/ • ' : : 11H r' i
9.4.5 Cédula de Identidade e CPF do Administrador ou proprietário em caso de empresa individual... . ^ II 11
9.5 A REGULARIDADE.FISCALE TRABALHISTA sera comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I ' " . • . :|;j rf .1
9.5.1 Prova de regularidade com a-Fazenda Federare{çóm::e'Segu.rldade Social.t INSS mediánte Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais enàllDívidã^Átlva da.Üniãp,'expedida pela Secretaria da Receita
Federal, abrangendo mclusivé a^çontribuiçõeS sociai^prevlstas^nas-alíneas "at a-''d"-do .parágrafo único do art. 11 da
Lei ns 8.212, de 24 de julho déÍ99ir--~-x\/íí'" ^. tf^

: ; r V' ' .i
9.5.2 Prova de Inscrição lio Cadastro\Nacíohal de Pessoa-Jurídica (CNPJ);\ : U f" •' v

1 • • • • r ri" I • • )
9.5.3 Prova de inscrição no Cadastro'de'contflbuIntes'Estadüal,':reJativd áo dómiçílio ou ^de dálicitante, pertinente
ao seu ramo de atividade ecompatíveílçom oobjeto contra'tual;\,.

9.5.4 Prova de regularidade com a Fa2érídã""Estaduál;'"ddrdomicílio pu-sede "da
Débitos Fiscais; K.' í f. ''i •

9.5.4 Prova de regularidade com^-alFazendà Estadual, dó ó.omiçílioíoii^sede^da
Inscrição na Dívida Ativa; (

[ - >—-- 1
9.5.5 Prova de regularidade com a FazenJ^a^Munid|̂ l,,reiádva^-ao'̂ -^Imposto.sobre Serviços de Qualquer Natureza,
através da Certidão Negativa de Débitos'Fisçais^e Certidão Nejg^tivá.de rn^rlção çiefDébltos ria Dívida Ativa;
9.5.6 Prova de regularidade relativa áo Fundof^6aràntia"Vor tempo de - FGTSí mediante Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa.Econôrhica Federal; '

\//

licibhte, mediante Certidão Negativa de
:'it i .* i

!
I '• C''' > r, ' ,lícitante, mediante Certidão Negativa de
I''-y "i" 'I

9.5.7 Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista,,mediant.e a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT)] erriitlda por órgão competenteda Justiça dofrabalho. (Conforme Art.'3° dá Lei n° 12.440/2011).

-1- - u L.-1 , 11 '9.6AQUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA será cómpròvácía mediante apresentação dosseguintes documentos:

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

9.6.1.1 Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o Pregoeiro exigirá que a licitante
apresente a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58
da Lei n911.101, de 09 defevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.
9.6.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível e apresentado na forma
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da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em ç^ue sejam nomeac
circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (IL
(um), aplicando-se as seguintes fórmulas: '

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL ALONGO'PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGOiPRAZO

ISG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILC = ATIVO CIRCULANTE

3) igual ou su

PASSIVO CIRCULANTE |! '
As fórmulas dos fndices'contábeÍs deverão estar devidamente aplicadas em memorial de'.cálculoljuntado ao balanço,
com no máximo duas casas decimais após a vírgula. Caso o memorial não seja apresentado, o pregoeiro e a Equipe de
Apoio efetuarão os cálculos.

Obs: O Balanço Patrimonial deverá vir acompanhando'•dos 'Termos de
registrado. í "

Abertura e Enceramento devidamente

9.7 As empresas que apresentarem índices-^igüais ou inferiprès^a-^Òl (um) .deverão 'comprovar sua qualificação
sobre o valor vencido peloeconômico-financeira mediante';cápital- mfnimo de 10% (dez por cento), calculado"

licitante. ' \ iW / " •> 'v

9.8 Serão considerados aceitos como.' ná forma da lei .o.balanço patfimonialie demonstrações contábeis assim
apresentados:

a) publicados em Diário Oficiai; ou
b) publicados emjornal de grande circülação; ou
c) registrados na Junta Comercial da sedé ou domicílio do licitante; OU ", | '
d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, na forma da IN n"
107 do Departamento NacionalTclp'Règistro''do Comércio -/ DNRC de',13^de maio de 2008, acompanhada
obrigatoriamente dos Termos de Aberturà e de.-Encerramento; ou
e) Através de Escrituração Contábil DigitaÍ (ECD); rios termos da InsfruçãojNorrnativa RFB N9 1774, de 22 de dezembro
de 2017. i . 'j ^ | f |
9.9 As empresas com nienos de um exercício-firiariceiró-devem çujpprir a 'exígêhcia|deste item mediante apresentação
de Balanço de Abertura ou do úitimó Balánço RatfimõhiaCievantadòrconfoVmé '
9.10AQUALIFICAÇÃO TÉCNICA serácomprovada através da apresentação de:

I,

o caso.

9.10.1 No mínimo -01 (um) atestado/declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado,"; que o licitante forneceu ou está fornecendo de modo satisfatório, prò.duto/serviço da mesma
natureza e/ou similares aos da presente Licitação.

9.11 Deverá ser apresentado ainda pelo licitante: j
9.11.1 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXlíl do art.'72 da Constituição Federal de 1988
emitida pelo representante legal do licitante, em que declare, sob as penas da liei, que não emprega mão de obra que
constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, conforme modelo constante do Anexo VI;

I

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

1
9.11.3 Comprovante de regularidade das instalações da proponente, emitido |por autoridades sanitárias do local da
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sede da Lícitante (Alvará Sanitário);

i

9.11.4 Licença ambiental (ou termo equivalente), concedida por órgão ambiental competent
Resolução Anvisa - RDC n" 52, de 22 de outubro de 2009;

9.11.5 Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho profissional; do'seu responsável técnico, em plena
validade, nos termos do Art. 8®, § 2^ da Resolução - RDC N9S2, de 22 delòutubro de 2009, expedida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;

9.11.6 Registro do Responsável Técnico no Conselho competente, consoante Art. 82 da Resolução - RDC N9 52, de 22
de outubro de 2009, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

FOlMni'

Rubrica

e. conforme art. 50 da

"• •• 'I i' • ; )- 1
9.11.7 A documentação exigida do subitem 9ill.3 ao 9.11.6'é obrigatória apenas para as empresas que forem
participar dos itens 1/2,3,7 e8 do Termo dè Referência.

9.12 Disposições gerais sobre habilitação:

9.12.1 Não serão aceitos "protocolos de entrega"'ou ."soliçitaçãoV^de documento" em substituição aos documentos
requeridos no presente edital eseus anexos/J"jj:y ..^='"''''̂ ^^~^^\<V '̂\ . i i

'•-?

I,.'

i / •' '' i 'i N • \ ' > •
.12.2 Para fins dehabilitação,[á yerificaçãò.pelp Prefeitura Municipal deSãb João'dos l^atò^MA nos síti

entidades emissores de certidõès.coristitürmbió iegái de prova.' •' i'] / í !
i •• I • • \A. - r • !

sítios oficiais de órgãos e

9.12.3 Caso haja d'ivergência entre^.os^ nss ,do'̂ CNPJLrnéncionados ,nã ipróposta ,e nos documentos exigidos, tal
situação somente será aceita se os tributos forem recolhidos dé^fórma centralizada; sendo que essa Informação deverá
constar do próprio^ documento 0U| seflcõmp>Wallá'-através •de..declaraçãb ,'dq órgão( expedidor, a qual deverá
acompanhar os documentos de habilitação; ^ M í . '
9.12.4 Se alicitanteífor amatriz, todos os dòcumentos deverão estar erh; riorTi'eIdesta, ese'a licitante for afiliai, todos
os documentos deverão estar em^nòme dayfi^^^ exceto os documentos que,^peia sua natureza, sejam emitidos
somente em nome da matriz. "-irViN ' h}'- - \ t

.i "A'i , i9.12.5 Para as microempresas e empresásxdé péqueno^-ppr;te,"'a comprovação, da 'reguiaridáde fiscal observará a
disciplina estabelecida nos artigos 42/6543.cia-lei Complementar 123;-'dé^l4 de dezembrojde 2006, alterado pela Lei
Complementar n9 147/2014;

10.JULGAMENTO j

í"
10.1 Classificação dás Propostas

''1 \ - y r''

;v</'

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

a) rubrica e anáiisé préllrriihaf dás propostas em coriformÍda'cié' cbm o objeto é èxigências deste editai e seus
anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas queestiverem emdesacordo;

b) classificação para a fase de lances da proposta de MENOR PREÇO UNITÁRIO,'e daquelas apresentadas com valores
sucessivos esuperiores em até 10% (dez por cento) em relação ao menor preço;j
c) classificação de até três propostas, quaisquer que sejam os valores ofertados, quando não houverem, no
mínimo, três propostas válidas nas condições definidas na alínea b; 1

d) a não classificação da proposta para a fase de lances' Importa a perda do direito de participar da fase
competitiva.
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10.1.2 Existindo discrepância entre os vaiores unitários e totais, prevaiecerão' os unitários e, havenaojm^^ lancia
entre os valores em algarismos e por extenso, prevaieceráo vaiordeste úitimçl

10.1.3. Serão desclassificadas as propostas que:

10.1.3.1 contiverem cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação;

10.1.3.2 não atendam às exigências deste editai;

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

{I
10.1.3.4 contenham preços-manifestadamente-inexequíveisrassim-considerlados-aqueies-que/ comprovadamente,
forem insuficientes para'a cobertura dos custos decorrentes da-contrataçãò pretendida'e na'o comprovarem sua
exequibilidade, cabendo ó ônus da corriprovaçâo da exequibiiidade dos preços áp autor'da prpposta, no prazo a ser
estabelecido peio prégoeiro. || f •

í, ,' • |f ! i --
10.2 Caso o envelope còm a indicação 'externa "Proposta"'de ^Preços" hão-possua ]o'conteúdo exigívei neste
procedimento licltatórlo, estará.o iicltante automaticamente.excluído, independeritémenté do] conteúdo do outro
envelope. j, \ " 'l i'" "!

( '• . • • "I 'v I? -•«'ei,'.''' . t ' i' ' 'irt-, jl .t' ,
-1^ .... çjjreito^de participar da fase de lances

í ^ !
10.3 A desclassificação da prppqsta^do iicitánte^importa ipreciüsãotdq seu
verbais. j . -j '

10.4 Fase de Lances^Verbals ^'V-.
i - '? í i'> i. • ,10.4.1 Aos licitantes ciàssificados ^iserá dada oportunidadeSp^. nbvá. disputa, por] meio ide iances verbais,

sucessivos e decrescentes, corresponçlente-ao-vajor-globai do^grupq^.da^propostái a partir" do jicitante detentor da
proposta de maior valor global eos dernais, em ordem decrescente dos vàloresfófertados. |

; iíiI li'"'!
10.4.2 o iicltantesomente,poderá oferecer lance inferioraoTúltimo põr-eleofr '- ' '

i. . .. . . ••riÃOJ l

I''

ofertado e registrado.

I i'(7 . '̂71 -ü C" \ 't » f10.4.4 Não havendo mais Interessè-:das(1lçlt^ntes7érn..;ppfesentar;.lan.^^^ e nâo-hayendo empate, será
encerrada aetapa competitiva eordenadás as;^fertas:pejò.Cntédord£ UNITÁRIO." |

10.4.5 As ofertas serão ordenadas pelo criteriobp Menor Rreço Unitário. ' " '

10.4.3 Se duas ou mais propostásí.^em^aèióltó de condiçõei ficaretr
definir a ordem de apresentaçãò^ós^iànçés)Vèssaivados os casos..dè/'"ém
Complementarn2 123/06; ^ jV"

será realizado sorteio para'empatadas,
. .. (oaté.jficto" prevl^b no art. 44 da Lei

71 7. i

10.4.6 Olicitante queofertar o MENOR VALOR serápiassificado em.primeiro iugaf. ' f ^

l . ^ • f| ;Í'10.4.7 Se estiverem:participando do certame microempresãs, empresas de pequeno porte^e sociedades cooperativas
será observada adisciplina estabelecida nbsaVtigos44b45 dâ"Cei Compíerhehtarílis/of.

10.4.8 Opregoeiro poderá ainda fazer contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
observado ocritério de julgamento eovalor estimado para acontratação. ' '

10.4.9 Alicitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada'pèlo pregoeiro, ficará excluída dessa
etapa eterá mantido oseu último valor apresentado para efeito de ordenação das propostas.

10.4.10 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades
constantes deste editale na legislação pertinente.
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11. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

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

11.2 O pregoelro realizará a aceitação da proposta;

11.3 O preço ofertado final de cada Item deve ser Igual ou menor ao valòr estimado pela Administração para o
respectivo Item.

11.4 Em seguida, o pregoelro examinará a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao
atendimento dos requlsltoj^e especificações constantes no-edital e seus".anexos, decldindoirnotivadamente a respeito e
verificará a habilitação do'licitante conforme as disposições do edital. i '"I i • '

/ • • ' " í • i
11.5 Se a oferta não-for aceitável pu sé o proponente, não.atender às exigências do atò convocatório, o pregoelro
examinará as ofertas subsequentes, ha.ordem de classificaçãp, até a apuração! de uma; proposta válida, sendo o
respectivo proponerite declarado vencedor. > ,, •

f ' • " _ ' • Ir!? ' • '
l' . .. • ; • '1 r ;"í I '

11.6 o licitante vencedor terá o prazo éstal^Iéddo'pèlb'pr'egoé|rp para apresèrítação da proposta readequada ao
último valor ofertado. - \ \

j. [ \"v* ^ } /- ) ]•
11.7 A proposta readequadai;hão' pPderá,'''em/hipótese-áIgurhá, ter valor supérior/aò último'lance ofertado pela
ei^P^esa. I V • V " K i

I • M-.'4 1 í Lni'" ,
i \\ \' Vl'\ i i

11.8 Em havendo apenas uma oferta?e\desde que atenda ajtodòsips..termos dó edital eque'seu. preço seja compatível
com o valor estimado da contratação; esta poderá ser aceita.

í N :í/M i •
i'!' 1 : '11.9 Em caso de divergência entre íinformações contlda's ém documentos ahexòs à proposta)

prevalecerá oconteúdoda proposta. iSl Vi y") . )/• ' '
i . ,-iW/ ; 'i .li - i • -1

11.10 Não seconsiderará qualquer-ófer;ta\de vantagem não previstaíno objeto deste edital e^-sèús anexos

12. JULGAMENTO DÁ HABILITAÇÃO V I''
—11-. / .í'

Rutfrics

reeoeiro procederá ao

e o descrito nesta.

12.1 Ultrapassada a-fase de análise das prppòstaj'è.'abertb^S;^^^ dé habilitação" não caberá
desclassificar os licitantes nor motivo rolarlhnaHn-TY^m' » nMnnèí-a-am pW..^a pia (.It-áp pj ...desclassificar os licitantes por motivo relaclònado''cbm.',a ,proposta;-Íalvo erf
conhecidos após o julgamento. . V'';- -': -

,razão de fatos supervenientes ou só
,1' '
f

12.2 Ojicitante qúe deixar de apresentar quaisquer ;dos .documentos exigidos no envelope "documentos de
habilitação", ou os apresentar em desacordo com oestabelecido neste edital oü com irregularidades, será inabilitado
sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 79 dayeríO.520/02, não se admitindo cornplementação posterioí
à sessão. ' . • • • . ,j ^

12.3 Para as microempresas eempresas de pequeno porte, acomprovação da regularidade fiscal observará adisciplina
estabelecida noartigo 43da Lei Complementar 123, de 14/12/06. 1

12.4 Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes eque, ao final será
assinada pelo pregoelro e pelos licitantes presentes.

12.5 Se não houver tempo suficiente para aabertura ejulgamento dos envelopes "proposta de preços" e"documentos
e habilitaçao em uma unica sessão, ou, ainda, se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato os

ZÍTdVs oHidtTnte^^^^ ® em nova sessão, para aqual se'rão
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13.5 Se não reconsiderar sua decisão

competente, que proferirá déçisão^efinitlva

c-> "

) o pregoeiro'-submetera ijo ^recurso,
r.o»- _ '

it va.'>-^^-- - .
7- ,7

14. HOMOLOGAÇÃO
i r 7.
1

\ 'A!.'

I 's-v'.'.- ' * ' rt.-''.-p,j 1! ' j13.6 Os autos permanecerão'com...vista;franciúeada na sala |dp Departamento dê Licitaçõesjda Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA atodòs^òsinVeressàdosr' íí/' 1

I.. X-Á rnliâ, „'í fi;:; { • i13.7 Identificado o^ licitante declarado,'vencedor do certámêjv-.'ò pregoeiro Indagará aos licitantes remanescentes,
respeitando aordem de classificação, sobre o'nteresse^(^ integrar, com-ós'mesmoS|ValoreSjapresentados pelo licitante
vencedor, oCadastro de Reserva da Átàfde Registro de"Preç9s. ' ' '

12.6 Após encerrada a licitação, os envelopes contendo a documentação ficarão em posse dc Pregoeir&^^Ãfedo a
garantir a execução contratual.

13. RECURSOS I

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

13.2 O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso mánifèstada, ace!tando-a;ou, motivadamente,
rejeitando-a, na própria'sessão pública. • . . ,1 i

3

13.3 Serão rejeitadas as manifestações de recursos,,cujas razões não possuanh
que sejam meramente protelatórias. , - j
13.4 Oacolhimento ido recurso importará ainvalidação apenas dos atos insuscetíveis de apfoveitarnento.

;'|i > ' .

I .

fundamentação dé fato ou de direito e

r • I
devidamente.informado, à autoridade
\ \..i~ !•' í

14.1 Não havendo ^anifestação^dé.recurso,'̂ o.pregoeiro,declarara>proponente;vencedóra (Beneficiária da Ata de
Registro de Preços) je submeterá o processo à, apreciação da aytprÍdade superior, que poderá homologar, revogar ou
anular oprocedimento licitatório. V'r-7:,j| 7j ;• |
14.2 Ocorrendo aIrnanifestação dé-Ínterpo^sÍção^dé-;recursó>-cabeVá^^^ competerite a adjudicação e
homologação da licitação. V. V ' ^ \ |
15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ' . ' \̂V k _• n , ( j
15.1 Homologado p resultado desta licitação, a Prefeitura Municipal de São João dpsi Patos/MA convocará os
fornecedores classificados, para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo dê até 5(cinco) dias úteis, podendo
esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor eMesde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração. - - -7 - - .—:

15.2 Arecusa injusti^Rcada em assinar aAta de Registro de Preços dentro do praid assinalado no item anterior, poderá
ensejar a apiicaçao das penalidades estabelecidas neste edital. \

\

15.3 Efacultado aPrefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, quando oconvocado não assinar aata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para faze-lo em igual prazo enas mesmas condições propostas peloprimeiro classificado.
15.4 Será incluído, na respectiva ata, oregistro dos licitantes que aceitarem citar os bens ou serviços com preços
Iguais aos do licitante vencedor na seqüência da classificação do certame. 1
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15.5 O registro a que se refere o item 15.4 tem por objetivo a formação de cadastro
Impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata. ;

e reserva o de

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

15.7 A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.
15.8 Ao assinar aAta de Registro de Preços aempresa adjudicatária obrigasse afornecer os materiais/serviços aela
adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

!
15.9 E facultado a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, quando o proponente vencedor recusar-se a
assinara ata de registro de preçosou^retlrara nota de:empenho= ncprazo e|nas";Condições"estabelecidas, ou ainda
quando rescindir o contrato por inadimplência, convocar òs. licitantes remánescentes,]na ordem de classificação,
para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita arnegociaçâo, assinar a Ataf de Registro de Preços, para
fazê-lo em igual pra20> ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas ri'este edital e demais normas
pertinentes. ' , ' ^ • i ' f . I

i - - ^ : I f í15.10 AAta de Registró.dè Preços não obriga a PrefeitumrMunjcIpal de São João dos Patos/MA á firmar contratação na
quantidade estimada, podendo ocorrer licitações, éspecíficã's''$ara=,.a aquisição do objeto, obedecida a legislação
pertinente, sendo assegurada preferência deTprnecjmehto aó,d^ent^do registro, em igualdade de condições.

16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÒRGÃÒ PARTICÍpANTE '"-i - ^ 'y -- ,rl- rVi^) " '
/\

16.1 Oorgão participante será responsáveC-pe^a -.manifestáçãp de inte^esse|em' participar do| registro de preços,
providenciando o ençaminhamentò^^ap órgão gerènciádor-ye^sua estimativa de consumo, lócal da entrega dos
produto/serviço, quando couber> crpnógrajja dej:onjratação.e>especti\^,s espWifl^ termo de referência ou
projeto básico, nosjtermos da Lei ris Sike/SB e-da-lei-05^(^520/260 aáequàdb ao registro de preços do qual
oretende fazer oarté. devendo aindar; ' ipretende fazer parté„devendo ainda:; w -..r •.

• i I ' ' í' \ j' '' I ía) garantir que os atos relativos àsua inclusão no registro de pr'eços'estèjam formalizados ejaprovados pela autoridade
competente; i y. 11
uv T . ^ '/IJ-1,^'- í i íb) manifestar, junto ao .órgão"gerenciador," mediante a uti|izaçãò,:dã [nt£nção de (Registro de Preços, sua
concnrriânría rnm nír»hlof/i ã car ItrlfaUk lÍü-íÍí.!-. ' .f

-A ^ ''o

-I-.U
Ji .i-

K:i

para o correto

d) aplicar, garantida já ampla defesa eocontraditório, as penalidade^ decorrentes dò descuraprimento do pactuado na
ata de registro de pijeços ou do descurhprimento das obrigáçõés contratuais, ern
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

17. VALIDADE DA ATA DE RÉGISTRO DE PREÇO

17.1 Avalidade da Ata de Registro de Preços será de12 (doze) meses contínuos,

18. CONTRATAÇÃO

relação às suas própriascontratações,

ihcluídas as eventuais prorrogações.

18.1 Quando da existência de demanda para oobjeto registrado, a PrefeituraiMunicipal de São João dos Patos/MA
convocará odetentor do menor preço registrado para oitem demandado para retirada da Nota de Empenho e/ou
assinatura do contrato (Anexo IX), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, oqual poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante oseu transcurso e' desde que ocorra motivo justificado
aceito pela Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA. i

18.2 Arecusa injustificada do fornecedor beneficiário do registro de preços em] retirar anota de empenho dentro do

Página 13 de 51



PRÉFEITÜ'RA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

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

CNPJ NS 06.089.668/0001-33 !

prazo estabelecido lhe sujeitará, além das demais penalidades previstas em lei, as do presente eJitaT RuÉri(

18.3 A nota de empenho deverá ser retirada e/ou o contrato assinado por represe itante do fornecedor
beneficiário do registro de preços, devidamente habilitado.

I

18.4 A retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato está condicionada à manutenção da regularidade dahabilitação. |
18.5Os contratos decorrentes desta licitação, deverão ser assinados ou as notasde empenho emitidas dentro do prazo
de validade da Ata de Registro de Preços. j

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

18.8 Os contratos decorrentes desta licitação poderão ser alterados, obseli/ado odisposto nb art. 65, da Lei ns
8.666/93. '• " , . -

/
19. GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Ogerenciamento' da Ata^ de Registro de Preçõs,^!hdsJaspeçtos operacional e contratua!,| caberá aPrefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, atravé,s de'sWvjdò^r designado) cpmpetiriyó-lhe; \ ' '

fornecidos

'v !

a) efetuar controle dos-fornecédòres,'dos preços, dos quantitativosTprnecid
registrado: ^ .11' \ • 1

eílasTespecificações do produto/serviço
,r I, ,!

b) efetuar os pedidos, juntando,aos autosms^^qüantitâtivos necessários e demais-informaçõês necessárias à emissão
nota de empenho ou contrato se for acaso; .-'••'.'Si li'; j ;

\:' ' " , • / / ! ' " '' Ic) notificar aemprega beneficiária da^ata, via fax, telefone ou e-rnail^paraTetiralda dà nota de empenho;
d) observar, durante avigência da ata,;que nas contratações-sèjãm-mahtidâs as condições dVhabijitação equalificai
exigidas na licitação; bem como acorhpatibilidade com as obrigações assumida^ inclusive, solicitar novas certidões
documentos vencidos; \\,0 ,j/f/ ' '| - j j

e) conduzir eventuais procediméVtbs^:\ad |̂nisjra de renegociação' áe>rfreços registridos, para fins
adequação àsnovasxondições demércádò';\ írM ^- i

! .{'[ = i' -íf) subsidiar a administração' nos proc&tos\dè 'áplí<áçãÍBe^penállàãde/-lnclü^ quanto-ao ^
obrigações pelo fornecedor; yr'J \Z"'Yr\ "-'Y ' j i

da

descumprimento de

g) coordenar as formalidades e fiscalizar a cumpritiièntd'das' condições a
presenteAta. j .

20. ALTERAÇÕES NA ATA EREVISÃO ÒOS PREÇOS REGISTRADOS
^ ' ' '

20.1 Évedado efetuar acréscimos nos quantitativos.fixados.pelá ata.de registro de preços.'"
registrados poderão ser revistos em decorrência de eventuai redução dos preços praticados no mercado

Tnto Ins f T ° n ^«Sl^t^^dos, cabendo ao órga-o'gerenciador promover as negociações8666/93 ""tidas na alínea "d" do inciso ii do caput do art. 65 da Lei n"
D?:, ° ="Peri°r ao preço praticado no marcado por motivo superveniente a
v^rp^cS t̂edução^s p—áo:
20.4 OS fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticaLs pelo mercado serão liberados do

istàdas no!edital da licitação e na
'li' '1 ' í
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compromisso assumido, sem apiicação de penaiidade. |
I

20.5 A ordem de ciassificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos vaiores c
ciassificação originai. 1'

brijba

e mercado observará a

20.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, aPrefeitura Munidpai de São João dos Patos/MA poderá: j
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento/prestação dos serviços, e sem aplicação da penaiidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

20.7 Não havendo êxito nas-negocÍações,--a"Prefeitura-Municipahde~SãO|jjoão,-dos-Patos/MA deverá proceder è
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

• 'l'l '• í

20.8 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ul"trapassar{6s praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre ò vaipr originalmente constante dá proposta do fornecedor e
aquele vigente no rriercado à época do registro, momento em que séestabelece a.équaçãõieconôrhico-fínanceira.

: 'A 'i
21. CANCEUMENTÓ DO REGISTRO DE PREÇOS

1 •. .. ' i21.10 registro do fornecedor, será.cáncèlado^qüãndo, esté: [

'NN V'' A ; i- • V/a) descumprir asobrigações assumidas„na^Ata;de Registro defréços; \\ ^ . • ,
b) não retirar a nota de empenho ouiinstrumento équivaienté,Ab-prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir oseu preço registrado, quando esse sé torriar superior aó'praticado no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos 'jljou 'Y do^ap^do art. 87 da Lei 8.66,6/93ioa no art. 7s da lá n2 10.520/02.

V V J

21.2 O cancelamento do

órgão gerenciador, assegurado
registro, nás^hipóteses'previstas~nas"aiíneas anteriores"; será formaiizatio por despacho do
rado ocontraditório e.a ampla defesa. ' A''-•• U • 1

/"""'t Aj \ A 'j l "" I f j21.3 Ocancelamento do registro dmprpçosíp^^^ ocorrer por/ato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique ocumprirnentp,dajatâ,;çlevidamente cómpróvacios iiicVifirarinc-- !
. v-AAs aAA

a) por razoes de interesse público óu a^pedidò^.db fofnèçedpr.''"^

' \ L- í- .í
22. CONDIÇÕES PARAíENTREGA ERECeÍmÉI^TO DÒ OBJETO CTXf A

'. ^ s'

•"i';
• \ '«..iv.
"Aí "

e.justificados:

22.1 Os pedidos dos produtos/serviços a;serem..entregüês-a Prefeiturá Munic pai'de Sãojjoâo dos Patos/MA, serão
realizados ao longo |da vigência da Ata ,de Registro de Preços. As solicitações' serão formáüzadás e encaminhadas à
Contratada, nos prazos indicados no Termo de Referência r- Anexo I, por meio deÍ,fax; e-ínail, ,òu outro meio, onde
estarão detalhados os prpdutos/serviços a serem entregues; A '
22.2 As quantidades>revistas no Termo de Referência - Anexo i, são estimadas paVa operíodo de validade da Ata de
Registro de Preços, reservando-sè a Prefeitüra" Múhicipái de Sãò João dos Patos7MA o direito de adquirir o
quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir oobjeto.

22.3 Orecebimento do objeto será nos moldes do Art. 73 a76 da Lei 8.666/93. j
22.4 APrefeitura Municipal de São João dos Patos/MA rejeitará, no todoj ou em parte, os produtos/serviços

° de Referência, espedflcações ecòndições deste Edital, da proposta

perfe°arcuXt1;^'° ^ responsabilidade civil, nent da ético-proflssionai, pela
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Rubriàa

23.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será fiscalizado pelo CONTRATANTE,
mediante servidor designado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, designado Gestor da Ata e Fiscal do
Contrato. j

24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

24.1 Os pagamentos serão efetuados por meio de ordem bancária emitida êtn nome do proponente vencedor, para
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional!;em até 30 (trinta) dias úteis, após a
entrega do produto/serviço.e após entrada no^protocoío desta^Prefeitura MunicIpal de SãoJoão dos Patos/MA da Nota
Fiscal devidamente atesta'da pela Fiscalização; ' _ . ' ' I 1

24.2 Para pagamento, a Beneficiária da Ata/Contratada deverá apresentar ^Nota Fiscal discriminativa, devidamente
atestada, acompanhada das certidões negativas do INSS, FGTÍS, Receita Federal; Estadual etMunicipaí e CNDT (Certidão
Negativa de DébitosTrabalhistas), e da solicitação de pagamento (Anexo X). , •'{ i

'< - • • . ' ' - I ' ;
24.3 A nota fiscal ;em duas'vias, acompanhadã dasvceitidõés"negativas e solicitação''de pagamento (Anexo X),
deverá ser entregue.no setor de,protocolo, o-quaj; èncámirihará à-Secjietaria Municipal de Finanças para juntada ao
processo de contratação juntamente.com osdocuméntos relativos áo pagamento.- '̂- -- i i

24.4 Opagamento somente será efetuado,ápÕs oadimpíeníerito das obfigações contrátúaiis pertinentes, conforme art
40, §35, Lei n2 8.666/93. ' I .K.;:" >-•' j

I.- - •-V >V \\ II'.- •ç. I \ 11 ' ' ' !24.5 Não sera efetuado qualquer pagarnento,à-BEI^EF[aÁR!A':DA ATA/CONTRAJADA, enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação ou inadimplqhcia contratual, inclusíve^quando'fò^lcpnstatada ausência, divergência ou
irregularidade na documentação apresentadarpelaiCdntratadá.-,A ^existência ,de!qualqupr pendência incorrerá na
suspensão do prazo ,de pagamento ;èspec|fic^o_no iternl24.1,,até.quela Contratada regularize a pendência, não
acarretando qualquèr ônus para o CONTRATANTE^ • ." ' ' '{ | ' 1 [ ' 1

^ V\ " - í . í '•! • •! i24.6 AContratante efetuará a retenção eprecpjhimentq de tributps, quando a legislação assirp exigir.
I - íjj •• _ j24.7 Em caso de atraso no pagameritq^èfetüado^pelo CONTRAJANTE^da/fatura^apresentáda'pela BENEFICIÁRIA DA

ATA/CONTRATADA, psta fará jus àcompensaçãa.iiháhceira^ __de4tuálizaçÍoi monetária dó respectivo valor, na
qual poderá incidir juros moratórios àtaxãjde7;Í4% (setè.inteiros é:q"üatorze S^ciníos por cento) ao ano, equivalente
ao índice de 0,0001956, "pro rata díe".^V.-^Q -"'iÇ'í , '• i-' }•' j
24.8 Caso o pagamento devido seja antecipadò""pelp. ÇONTRAtÃNTÉ, o respetivo montanU sofrerá desconto
proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no item 24.7. '

f - ' " ' ^

25. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA
i > ' { ;25.1 Além das obrigações previstas no Termo de Referência, Anexo ,1 deste edital, a!prefeitòr'á Municipal de São João

dos Patos/MA, comprometé-se a: - «í-----— H.XC -

25.2 Prestar as informações eos esclarecimentos que venham aser solicitados pela beneficiária da Ata de Registro de
Preços; j• ®
25.3 Comunicar à beneficiária da Ata de Registro de Preços qualquer irregularidade verificada na execução dos
produtos/serviços e interromper imediatamente aexecução, se for ocaso;

facilidades indispensáveis àboa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo
P''®P°s'°s ou representantes da beneficiária da Ata de Registro de Preços, devidamenteIdentificados, quando necessário, as dependências da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;
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25.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/serviços a serem entregues em desacordo com as esp^(
obrigações assumidas pelo fornecedor; j

i
25.6 Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado e desde que a empresa
suas obrigações;

lenha cumpriao com

25.7 Notificar a beneficiária da Ata de Registro de Preços quanto à requisição'do objeto mediante o envio da nota de
empenho, a ser repassada via fax, e-mail ou outro meio,ou retirada pessoalmente pelofornecedor;
25.8 Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços e no
Contrato. !

26. DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA ! _
f í' ' ' ' I26.1 Além dasobrigações previstas ho Termo de Referência, Anexo Idesteedital,vo fornecedor beneficiário do registrofica obrigado a: / - ', ' .- - [ ' ' ' ^ j

26.2 Assinar a Ata de Registro de Preços e o Contrato, quando houver, e'retirar a respectiva nota de empenho, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação; • ! ' i - 13 " ' 't • j ' j . -I
26.3 Responsabilizasse pelos encargos fiscais é'comerciá\síresuTfantés desta contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciários eobrigações socí^sjern irn^stps;;tribütos econtVibuiçõès) obrígando-se asaldá- los
na época própria, vez que oí-.se_us^-funcionários não-mariterãòvq^lquer /íri^lq^èmpfegatício com a Prefeitura
Municipal deSão João dos Patòs/MÁ; - S'V- j' 'j -I ''V'" " '!

4 Responsabilizar-se por todas as^ pfdyidêhcias e^obrigaçõésiiestabelecjdasina legislaçãoJ| específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da'espécie, forem»vítimás òs-séus ernprégados durante a execução do objeto, ainda
que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de São Jbão d'ós;Pátos/MÀ; ; :

! Ii —> |ii' ) t
26.5 Providenciar todos os recursos einsumos necessários áq.peffeito cumprirnentojdo objeto, devendo estar incluídas
no preço proposto |tòdas as despesas ram maferiâis7serviçp_s; alimentação,|equip^^ insumos, mão de obra,
fretes, embalagens,jseguros, Impostos,^axas, tarifas, êncargbS'SOCiais"'e trabalfiistas e dem^ais despesas necessárias à
perfeita execução do contrato;[^/"j (.[- ••f i i

i ViN' • * IÁ t I 1'.'. ;> , í

26.

^ -v-W-• ' . ' i I' '.í! . í

26.6 Disponibilizar jcom antecedência niTnima>de.;-30 rninütos,vde tod^ inffaestrutura'necessária à entrega dos
produtos/serviços em conformidade cpmj^sq|icitaçãbya Pf,e^^ cie São João dos Patos/MA, econforme
estabelecido noTermo dè Referência, Ãtiexolj^-' ----v:' ' j '• '

26.7 Entregar os produtos/serviços nas cóndiçõesr"ho^ endereço,r.prazo e quantidades'' sòlicitadas, a contar da
solicitação feita pela Prefeitura Municipal.de ,São João dos'l^átps/MA; '1 j
26.8 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ouindiretamente.ao Cóntratarite ou a' terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo quando da entrega dps produtos/serviços, não-excluindo oü réduzindó essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; - ' •/ !

i . • ' ' .' , í •*'26.9 Comunicar àfiscalização dó Gontratante,-por escríto, quandoVeflficar quaisquer'con'dições inadequadas àentrega
dos produtos/serviços ou iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os
esclarecimentos julgados necessários. |

26.10 Deverá estar apta afazer subcontratações para atender as necessidades Específicas dos eventos, quando assim
solicitado eautorizado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA; j
26.11 Apresentar para entrega dos produtos/serviços, profissionais capacitados e treinados dentro dos padrões de
qualidade que assegurem asatisfação dos clientes diretos e indiretos; '
26.12 Designar e informar ao Contratante um profissional (Preposto - nome e telefone) para acompanhar e se
responsabilizar pela entrega dos produtos/serviços, oqual reportar-se-á diretamente àFiscalização contratual;
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26.13 Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela FISCALIZAÇÃO os produtos/serviços
forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

:iue, a juiqç

26.14 Substituir Imediatamente, qualquer um dos Integrantes da equipe de trabalho, em caso ue falta, de enifbgaÜüs
produtos/serviços em desconformidade com o exigido e/ou se solicitado pela Prefeitura Municipal de São Joio dos
Patos/MA. I

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

26.16 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a execução do objeto para verificar as condições
em que está sendo prestado; |'
26.17 Respeitar as nojmàs ê procedimentos" de controle interno,. inclusive'! de acesso S dependências, do
CONTRATANTE; / ^ . |j jj j
26.18 Fornecer sempre que soiicitado,, no prazo máximo de 5 (cinco) dias; corridos,, a contar da notificação,
documentação de hábiiitaçãò e qualificação cüjas vaiidades encòntfem-sé vencidas. í • '

i " • • ' • II '-l '• í26.19 Atender as instruções, recomendações e .determinações da Fiscalização Ique será exercida pela Prefeitura
Municipal deSão João dos Patbs/MA. . . - • ' 5 1

27.2.1. Multa de:

f

26.20 Aceitar, nas -niesmas^cqndjções^^^ontmtuais, Jqsr':^rè^cimos ou^^supTessões, que se fizerem nos
produto/serviço, até 25% (vinte é^cinco-porcerito) do váior inicial aíuáiizado doicohtratd. i 1

! A íf • i
27.DOINADIMPLEMÉNTOESANÇÕES<W,\V j '• )

i • V. í /?nv-- ;V ••li -1; . -!
! • • V' • /f'27.1. Oiicitante que, convocado deqtro do prazo de validade'dã;sua-proposta; hão retirara nota de empenho, não

celebrar ocontrato pu aata de registrp>4e;preços,^se foj:p}çaso^4®!?13f"^^^^^^ apresentar! documentação faisa
exigida para ocertame,"ensejar oretardamento de seu objéto. não mantiver aípfopbsta, falhar ouifraudar na execução
do contrato, compoitar-se de modo inidphep, fizer déciãfàçãõ7ãlsaJoü'c^ fiscal, meíjiante procedimento
administrativo que ihè à_ssegurarájD cpntraditóripé a,ampia;defêsa,!ílça^^ impedido de licitar econtratar com aUnião,
Estados, Distrito Federal ou Muníçípfos-e serl no.SIG^F'é/qu sjsténía de Cadastro de Fornecedores do
Município, pelo prazo.de até 5 (cincd)^anbs; sèm:pfejuízo dás muitaí previstasírieste Edital e!das demais cominações
Ippaiç i ' • 'i c- • -••'/- - 'IV'' . í . - i '

27.2. Em caso de inexecução parcial pu^tptappas-çònjdíç^ !édÍtaI,ferros oú] atraso equaisquer outras
Irregularidades não justificadas, poderão serapiic^dasjsojadâ oU-cumúlãtivamente, gafantíáos ocontraditório eampla
defesa, as seguintesipenaiidades: . vT Hi -'f/ ' \

•w-i.

I. 1% (umjjor cento) por hora.sobre o vaior"da Nota ,de;:Émpenho em caso dé atendimento de chamado para
reguianzação da operacionalidade do sistema de telefonia-fixa em prazo superior á24 (vinte èquatro) horas, limitada
a 20 (vinte) horas,Lcontadas-da solicitação-(chamado).-Após--a -20ãA(vlgésimá)ihora" de atraso e a critério da
Administração, poderá configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

II. 0,5% (meio por cento) por hora sobre ovalor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a48 (quarenta e
oito) horas no refazimento de serviços em desconformidade com oexigido ou incompletos, limitada a24 [vinte e
quatro) horas Apos a24^ hora de atraso eacritério da Administração, poderálicorrer anão aceitação do objeto, de

unil^terai^dTavença-''̂ ''' obrigação.assumida, sem prejuízo da rescisão
III. 10% (dez por cento) sobre ovalor da contratação, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
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IV. 10% (dezpor cento)sobre o valorda contratação, em casode Inexecução total da obrigação issumida.

27.3 Asanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Município poderá ser aplicada ao fornecedorjuntamente com ade multa. As penalidades são independenteseaaplicação jde uma não exclui as demais.
27.4 Objetivando evitar dano ao Erário, a Administração poderá adotarmedida cautelar suspendendo o pagamento à
Contratada na proporção de eventual multa a ser aplicada após a condenação em regular processo administrativo.

jI
27.5 As multas previstas neste Edital serãodescontadas após regular processo administrativo dospagamentos devidos
pela Administração. '

27.6 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ap.fornecedor ou^sé.pSjValores das multas forem superiores
aos pagamentos devidos, fica oFORNECEDOR ou ADJUCATÁRÍÓ'obrigado á recolher a impbrtânclá devida no prazo de
15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação; através do DARE, devendp)ser apresentado ocomprovante de
pagamento a esta Administração,sob,pena de cobrança judícíaL

L • • - Pi •

RuKnc

27.7 Os prazos de adimpleniehto. das obrigaçõe^;3^ohtjataJi«'.admítem; prorrogação,nosí casos e condições
especificados no §íis do art. 57 da Uei,8.666/93;^^ndÓ"c^ádèradqs >lnjü&^ os [atrasos não precedidos da
competente prorrogação, i-r !

. .i • •27.8 Asolicitação Be prorrogàçãoíjcom Jsu^ús^icatlv sef',To'rmülVda por escrito e encaminhada com
antecedência mínlrna de 01 (uiti) diav^db'vencimento, ~anéxàhdo-se dòcurhehto comprobatório do alegado pela
Contratada. \ ^ fi-.-: , )•.•"{

_ , _ t-v ^ .
27.9 Aaplicação das penalidadés será, precedldárdá.concessâo^da.pportunldaçlé dé amplaldèfesá e contraditório por
parte da CONTRATADA, na forma da lei! Ir,.!. - '] '"[•( ( )

27.10 As sanções descritas, neste,j^m\tamb'ém^se aplicam aos intègrantes/db, cadastro de reserva que, convocados
não honrarem o cortipromisso assurnldo'spm\iíiçrifirafi\/a nít rnm iiictifiMfi.A raJTTíí-li.. «.si.,UJ;..* anão honrarem ocorhpromisso assumídò'sem\júsd^ ou corh jústificátlvá re

27.11 As penalidades serão obrig^riamentejègÍs7^^^^^^ cj'o direito de licitar, o
licitante deverá serj descredenclado por.rlguai;períoBb; "semjp^ previstas no'Edital e das demais
cominações legais, j; --

•ÍO rMcn<^ri^Ai-c .«Pr.,..#. ' . T' ...-

cusáda pela administração pública.
'W^í

28. DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1 O^pregoelro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao,quadro
São João dos Patos/MA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas aelej

i í 1 V . j

,de.p'essoal dá Prefeitura Municipal de
pafa:oriéntarsua'decisão.

28.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste editai'e seus anexos, exciuir-sè-á,'o dia db início eincluir-se-á odo

Patol/MA°' ® "^ pi^^osiem dias de èxpedierítedesta iPrefeitura-Municipai de São João dos
28 3Opregoeiro ou_a Autoridade Superior, no interesse da Administração, pdderá relevar omissões puramente
formais desde que nao comprometam a proposta, a legislação vigente ea lisura desta licitação, reservando-se o
da-edo de prornover diligencias destinadas aesclarecer ou acomplementar ainstrução do processo, em qualquer fase

iicitaçao, vedada ainclusão posterior de documento ou informação que deveria cobstar no ato da sessão pública.

otno^IrenteTH' interpretadas em falbr.da ampliação da disputa entre osproponentes, desde que nao comprometam ointeresse da Administração, afinalidade easegurança da contratação.
28.5 Em caso de discrepância entre os anexos eoEditai prevalecerá aredação deste.,' •
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0$ seus

formado aVrefStura
ente realizadas.

28.6 O Beneficiário do Registro deverá manter atualizados, durante toda a validade a Ata, todcp
representantes, endereço, telefone, e-mall, etc. sob pena de, não sendo devidamente ir
Municipal de SãoJoão dos Patos/MA, as notificações/comunicações serem consideradasefetivar i

28.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comuriicadas aos proponentes por qualquer
melo de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA ou no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

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

28.9 Os casos omissos-serão decididos pelo pregoeiro em conformidade com as."disposições constantes das Leis no
preâmbulo deste editale demais normas pertinentes. • ' • "

"i

28.10 Para quaisquer questões judiciais, oriundas do presente Edital, ficâ'eleito o;Fpro dá Comarca de São João dos
Patos - MA. r.nm PVrllKaÓ Ho ntfalnitor niltrr» nnr maic j • -1- MA, comexclusão de qualqueroutro, poçrnais priviiègíado que seja.

f - • .. -
I f íTi L ' •' i

28.11 Ahomologação dó resultado desta'llcitaçãomãojmplicãrá'ern.direltoà contratação. I

28.12 São partes integrantes des^te^^Edltàí os seáintes Anexos: • •. T" ' \

lexo I Termode Referência i 'AV' N 'Anexo 1

Anexo II

Anexo in

Anexo IV

Anexo V

Anexo VI

Anexo VII

Anexo VIII

Anexo IX

Anexo X

Anexo XI

Anexo XII

Termo de Referência /
Modelo de carta credenciai . . • •/•. >
Modelo de Declaração pe^Enquadramento como'Microempresa oJ Empresa de Pequeno Porte
Declaração de cumprlrnènto-dôsTéqü1sitbs.de habilitação'''Il/ l-i ''A.\
Modelo de proposta de preços 1| .. .j 1 -
Modelo de Declaração d|cumpjÍmento do Inciso XXXIirdp.art./e eF/88'
Modejo de Declaração.de inexistência de fatos impeditivós^da habilitação
Minuta da Ata de Régfstrade^.p^^^^ ' j'
Minut:a do Çontratò-^^ KV

Modelo de solicitação dé^pagamentpA-,^
Modelo de declaração de^òpçãõ peip SIMPLES>"AA^^5 :
RecibojdeTetirada de h/^'r

í : .São João dos'Ratds.--"M'Af)Ã' dé')00<XXXXX'dè '2Ò2ÍLÍ

' - Thuan

Secretária

Po

mes -

inistração
1

' ' i

/yj

. Af.
- •!
h 1

f

••'r
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

\0 Ul/c-

FOfDKAffi^i

Ruonca

Registro de Preços para a prestação de serviços de Desinsetização, Desratização, Descupinização, Roço, Capina, Poda
de Árvores, Limpeza de Caixa d'água e Limpeza de Cisterna para asdiversas secretarias deSão João dos Patos/MA.

2. JUSTIFICATIVA

A solicitação, justifica-se em função do combate a vários típos de insetos e animais nocivos à saúde encontrados nas
áreas internas e externas das edificações públicas municipais, tais comojescorpião,'ratos, formigas, mosquitos,
morcegos e outros que podem causar doenças graves às pessoas. No período chuvoso há um, aurnento da proliferação
de insetos e animais transmissores de doenças tais como: dengue, hantavirose, leptospirosee outros.

Aiém disso os ambientes escolar e de atendimento em sáúde,pnçle circula uma grande quantidade de pessoas em
busca de conhecimento oü atendimento, por isso, ,é hecessário'que.estes espaços ofereçam as condições adequadas
desaúde e segurança sanitária para que as atividades sejam realjz^^^ melhor forma''possível, contribuindo tanto
com a qualidade da educaçãoyda. saúde ,equanto com a-sadia qualidáUè^de vida de seus usuários dos serviços públicos
e pacientes. \ ' r.' ' i

- • " • • ' •. ili( i'- ' 'Em se tratando de saúde e segurança,'s"anitária nas escolas.e nas unidadesi;de sàúde, é'necessária atenção especial
quanto aqualidade" da limpeza ehigiene dos locais dê arrnazenamento dajmerénda escolar, rhedicamentos. Nesse
sentido, a administração propõe um cronograma periódico de'execução doS|'Seryiços dé dedetização, desratização,
desinsetização, desalojamento de pombos e morcegos,-nas escolas públicas, das unidades e no demais prédio públicos
da administração municipal visando garantir^.as condições..necessárias..para ,d adequado funcionamento dessas
instituições. | \\-\ r '

Asolicitação, justificá-se em função do'çombàté a vários tipos de insetos e animais nocivos à saúde encontrados no
interior dos edifícios pertencentes:ad;.Mun1cípió de Vitória do Mearim - MÁ] .tais como|escbrpião, ratos, formigas,
mosquitos, morcegos eoutros que pbdérri'causar doenças-gravesàs pessoas.i; '| . '
Existem meses do ano em que omunicípio enfrenta'um período-chuyosò o qualjocaslona oaumento da proliferação
de insetos e animais transmissores de doenças tais como:,dengue," hantavirose,(leptospirose eoutros.

Alimpeza e desinfecção das caixas d'água ^Justifica-se em função de estas pqder'em acumular vários insetos como
baratas, mosquitos ,e animais nocivos à saúde como ratos e outros bichos, sendo também excelentes locais para a
reprodução das bactérias, podendo-se tornar atéum caso de saúde pública.

3. ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS EVALORES ESTIMADOS.

ITENS EXCLUSIVOS PARA MEEEPP 1
Item Especificação Unid. ; Quant. V. UNIT. V. TOTAL

1

Serviço de Desinsetização, para eliminar e prevenir a proliferação de
mosquitos, formigas, baratas, e outros Insetos, aracnídeos,
quioiópodese, diplópodes, através da utilização de pulverizadores,
gel, pó seco, armadilhas adesiva e/ou outros produtos necessários;
com baixa toxidade ao homem e atendimento às normas ambientais
vigentes.

1

20000 RS 1,41 RS28.200,00
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FGíBjHTÍ#-

2

Serviço de Desratização, eliminar e prevenir a proliferação de ratos,
através da utilização de produtos rodenticidas de efeito e com
sistemas de porta iscas normalizados; com baixa toxidade ao homem
e atendimento às normas ambientais vigentes.

1

m' 20000 RS 1,41

RuÉricá

R^^200,00

3

Serviço de Descupinízação, para eliminar e prevenir a proliferação de
cupins e focos diversos nas áreas de madeiramento, arvoredos,
mobiliários, com a utilização de produtos em atendimento às normas
ambientais vigentes.

1

mf
1

20000 RS 1,80 RS36.000,00

4 Serviço de Roço. Roçada manual (a cada 02 meses). mí 4000 RS 2,19 RS 8.760,00

5
Serviço de Capina. Capina manual do terreno, incluindo serviços de
jardinagem (01 vez por mês).

1

1000 RS 1,83 RS 1.830,00

6
Serviço de Poda de Arvores."Desmatamento, Deslocamento, Limpeza
de áreas c/árvores de diâmetro até 03 m (a cada 02 meses).

Pi -

"il '1 100 . RS| 82,33 RS8.233,00

7 Serviço de Limpeza de Caixa d'água
• i 550 , RS 122,33 RS 67.281,50

8 Serviço de Lirnpeza de Cisterna m^Ii • 550 ' RS Í22,33 RS 67.281,50

TOTAL li RS245.786,00

Obs: As estimativas: de quantidade constituem mera previsão dimensionada,'; e serve somente como referência para
elaboração da proposta não estando a CONTRATANTE obrigada..a. realizá-las em sua' totalidade, não cabendo a
CONTRATADA odireito depleitear qualquer tipo de reparação e/ou indenizaçã'o.'portahto, a CONTRATANTE se reserva
ao direito de, a seu critério, utilizar ou não as quantidades previstas. • , ' '

Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s),e entidade(s) participante{s).
*1 '- • u . p S I ' * ^ i

Secretaria Municipal de Administração .... -.'li
Item Espécificaçâõ ' ' ^ j' ! Unid,' Quant.

1

Serviço de Desinsetização, para eliminar e prevenir a 'prõliféraçâo de
mosquitos, formigas, baratas,' e', outros Insetos, aracnídeos, quiolópodese,
dipiópodes, através da'utilização de pulverizadores, gel, pó seco, armadilhas
adesiva e/ou outros produtos' necessários; com baixa toxidade ao hbmem e
atendimento às normas àniblèntalsvlgerites. ' ' ! '; •

! 1

' m^ 4000

2

Serviço dé Desratização, eliminar e prevénir a proliferação dé ratos,' através
da utilização de produtos rodenticidas de efeito e co'm sistemas de porta iscas
normatizados; com baixa toxidade ao homem .é atendimento às inormas
ambientais vigentes. ij- |

: m^ ;
' 1

4000

3

Serviço de Descupinízação, para eliminar e prevenir a proliferação de cupins e
focos diversos nas áreas de madeiramento, arvoredos, mobiliárioi' com a
utilização de produtos em atendimento às normas ambientais vigentes.

' • 4000

4 Serviço de Roço. Roçada manual (a cada 02meses). i '• m^ 4000

5
Serviço de- Capina.-Capina -manual do terreno, incluindo serviços' de-
jardinagem (01 vez por mês). ' m^ 1000

6
Serviço de Poda de Árvores. Desmatamento, Deslocamento, Limpeza de
áreas c/ árvores dediâmetro até03 m(a cada 02meses) ; m^ 100

7 Serviço de Limpeza de Caixa d'água 1
m^ 150

8 Serviço de Limpeza de Cisterna ;
m^ 150

Secretar la iviunicipal de Educação • 1

Item Especificação Unid.
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Serviço de Desinsetização, para eliminar e prevenir a proliferação de
mosquitos, formigas, baratas, e outros insetos, aracnídeos, quiolópodese,
dipiópodes, através da utilização de pulverizadores, gel, pó seco,| armadilhas
adesiva e/ou outros produtos necessários; com baixa toxidade ao, homem e
atendimento às normas ambientais vigentes. |'
Serviço de Desratização, eliminar e prevenir a proliferação de ratós, através
da utilização de produtos rodenticidas de efeito e com sistemas de
normatizados; com baixa toxidade ao homem e atendimento

ambientais vigentes.
Serviçode Descupinízação, para eliminare prevenir a proliferação 'decupinse
focos diversos nas áreas de madeiramento, arvoredos, mobiliáriós, com a
utilização de produtos em atendimento às normas ambièntais vigentes.-J ,
Serviço de Limpeza de Caixa dfágua?

Serviço de Limpeza de Cisterna

porta iscas

às normas

ftVO nn/ç.

Rubrida

m-* 7000

m' 7000

200

m- 200

Secretaria Municipal de Saúde. -/i ú ^ H [ J 1 • .1
ITEM r . . ESPECiFÍCAÇÃCR''C^i_ ^ U , i ! UNÍD. QUANT.

1

Serviço de Desinsetização, para. ellminar^é.v prevehfrja, prolifeVação de
mosquitos, formigas,.-baratas, e^, outros••insetos,' aracnfdêqs) quiolópodese,
dipiópodes, através da;utilizáçã9 dé-pulverizadores, gel/ pó seco, àrmá8i|has
adesiva e/pu outrosVprodutq^^^^ coni baixa toxidade'ao»hoírierri,e
atendimento às normas ámbientàis vigentes. • -!/' v i!/,'!" '

1 J
í

.• i

i'. -i
1 . . - f

6000

2

Serviço de;Desratização, éliminar e^preyènir. a.proliferação de^ratbsi através
da utilização de produtos rp'denticidas de efeito épom\sJsternas Be porta, iscas
normatizados; com baixa'toxidade-ao-homem;'e Atendimento às normas
ambientais,vigentes. • | 11

I

m':

1 '
I

6000

3

Serviço de Descupinízação, pãrà^èíiminar"e prévériirà"^próIiferação|:de';cüpins
e focos diversos nas áreas^dè.madeiramento, arvoredos! mòbiliáriovcom a
utilização de produtos ém àtendinientò àsnormas ambientais vigentesj=->- .

í ' .
' rfi^ - 6000

4 Serviço dé Limpeza déCàixàdláguaVi.'! • . ' " 100

5 Serviço dè Limpeza de Cistérha\\'tT'-'''v " vi- • ' m® í 100
' • ' f . 'i f 1 , •1 ' [[ rí 1• 1
i' Secretaria Municipal dè Assistêhcíà Sociál . ! l ' i

Item •• . • -Éspècificãçlo ^ '-v;"" "j-f • • ? Unidl Quant.

1

Serviço de Désinsetização, para eürhinlf èvprevenir a"proliferàçâ^ de
mosquitos, formigas, baratas, e outros Insetos;' aracnídeos, quiolópodese,
dipiópodes, através da utilização de.pulverizadores, gel, pó seco, armadilhas
adesiva e/pu outros produtos necessários; com baixa toxidade ao hornem e
atendimento àsnormas ambientais vigentes. ' H í j

.1 . í
.1 : •-!
i • -t

1

i '
1 '

3000

2

Serviço d^ Desratização, eliminar e prevenir a proliferação de ratosJ através
da utilização dè produtos' rbdériticidas de efeito ecom sistemas de portá iscas
normatizados; com baixa toxidade ao homem e atendimento às Inormas
ambientais vigentes. |'

m^ 3000

3

Serviço de Descupinízação, para eliminar eprevenir aproliferação dejcupihs e
focos diversos nas áreas de madeiramento, arvoredos, mobiliários,| com a
utilização de produtos em atendimento às normas ambientais vigentes

m^ 3000

4 Serviço de Limpeza de Caixa d'água jl
m^ 100

5 Serviço de Limpeza de Cisterna \
m^ 100
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4. FONTE DE RECURSO

E dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para
termos do art. 15 da Lei Federal ns. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. Aemissão da nota de empenho
ficará a cargo do Setor de Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do Processo Licitatório ou
número do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor de Compras solicitará ao
Setor de Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem como, a nota de empenho que
deverá conter a autorização do ordenador dedespesas. |

5. DOSSERVIÇOS {
I

5.1. DOS SERVIÇOS DE--'DÉbETIZÃ^O, DESRATIZAÇÃO, DESINSETÍZAÇÃO, DESCUPINIZÀÇÃO EDESALOJAMENTO
DE POMBOS EMORCEGOS 1.1

f

5.1.1 - Área de Aplicação

5.1.1.1 O combate a insetos e animais nocivos deverá ser,aplicado interna e externamente erri todo os prédios da
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim- MA, incluindo: " '

a) Áreas de escritório; '
b) Áreas de circulação;
c) Áreas das copas; • :
d) Áreas dos banheiros/sanitários, ralos; i
e) Áreas de depósitos; - , * '•
f) Áreasde arquivos; ;..
g) Áreasdos auditórios; i'.'-"- _ •'

* • * ' I ' ' 'í
h) Áreasdo restaurante, cozinha, refeitórios;, i' "
i) Áreas pontos de limpeza interna é externa das caixas de esgotos, gorduras, lixeiras;'
j) Áreas das escadas de todo.o prédio; . ;/.• 1- i
k) Áreas dos forros; '
I) Áreas dos jardins; V• '-V'
m) Demaisáreas. '• -

I '

'•"orcrti-'

FOI!]H?fW=

jbrioa

registro de preços, nos

OBS: Deverá ser dada especial atenção á .possíveis locais" que-possam',ser'foco dó mosquito Aedes Aegrypí/,
causador de doenças perigosas como a bengite. , . '

5.1.2 - Da prestação dos serviços

5.1.2.1. Os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e apropriados para' a eliminação de: insetos,
aracnídeos, escorpiões, roedores, piolhos de pássaros e, além dos citados, na|s| áreas de arquivos edepósitos, deverá
ser utilizado produto para combatertraças e cupins.

5.1.2.2. AContratada deverá pulverizar todos os focos primários (tubulações, caixas de esgotos e gordura, ralos de
banheiros e demais dependências) com produtos comprovadamente eficazes e adequados para atuação nestes
locais.

5.1.2.3. AContratada deverá dar, além do prazo durante as aplicações, um prazo final de garantia de 90 (noventa)
dias após a últimaaplicação. i

5.1.2.4. AContratada deverá aplicar dentro do período de garantia tantas corretivas forem necessárias para corrigir
possíveis aparições de insetos,pragas e pombos. t as
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5.1.2.5. As chamadas para o pronto atendimento de correção (aplicação corretiva) ou de refj)rço nao 'ro|íiiq|&âo em
qualquer ônus adicional ao contrato.
5.1.2.6. A Contratada obriga-se a prestar pronto atendimento às solicitações das secretarias jnunícípal. resoonsáveis
pela administração dos prédios, com vista a eiiminar existência de insetos, baratas, ratos, etc., que porventura
venham a surgir nos intervaios entre as apiicações, bem como corrigir falhas que tenham ocorrido proveniente
das aplicações anteriores, dentro do prazo da garantia, bem como corrigir possíveis falhas, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas após a solicitação. '

5.1.2.7. Concluída a dedetização e desratização, a área deverá ser entregue limpa e desimpedida de quaisquer
entulhos, equipamentos e/ou restos de materiais. \

5.1.2.8. Os espaços entre as apiicações poderão seralterados por conveniência das secretarias solicitantes.

5.1.3 - Metodoiogla de Aplicação de Dedetização

5.1.3.1. Deverá ser utilizado sistema de cruzamento envolvendo aplicação de "spray", gel) "fog", atomizador e/ou de
outros métodos eficientes desenvolvidos após esta contratação," os mesmos deverão serexecutados da seguinte
maneira: ^ \ '

a). Aplicação utilizando o método "spray": Composta de produtos químicos .clevidamente preparados e apropriados
para cada locai, devendo os m'esmos-serem'aròmáticos,"inodoros, nãò provocarem manchas, semi-líquldos, inócuos à
saúde humana. Esta aplicação deverá ser utilizada ern todos òs espaçosas locais'dós setores das diversas secretarias;

b). Aplicação utilizando o método "fog" (fumaça): Este'aplicação faz-se através da utilização de equipamentos
especiais, os quais queimam o inseticida e simultaheamènte-lánçamia fumaça nb ambiente dedetlzado, no
instante da combustão. A utilização de produtos químicos 'especiais, diluídos em derivados de petróleo com
combustão retardada, mantém oestado de_fumaça consistente,por grandeIpèríodo. Estes produtos deverão ter as
mesmas características dos produtos anteriores. Esta aplicação deverá ser útillzáda nos.Jocais de difícil acesso tais
como: forros e demais locais os quais sefizerem necessário. '' - f/ ' ! 1

í ' . •" V . /.'• • - '1 ^ ' ;
c). Aplicação utilizando o métodò,'gel: Aplicação específica utilizando'éiquipamentos especiais.os quais irão aplicar
o inseticida em todo o mobiliário,.équipámehtos.eietrõnicos.tais corno:."cornpútadores, impressoras, telefones, fax.
Os produtos deverão ter as mesmas características dós anteriores..-. ' '

5.1.4 - Metodoiogla de Aplicação de Desratização

)

i . i
I , ,

I5.1.4.1. Estas aplicações deverão ser efetuadas em todas as áreas da sede eUnidades Locais da Prefeitura Municipal
de Vitória do Mearim -MA, onde denuncie apresença dos roedores incluindo tqdasías áreas internas eexternas;

5.1.4.2 Deverão ser utilizadas iscas peletizadas eparafinadas de pronto uso epó de contato para combate aos ratos;

5.1.4.3 Omaterial a ser utilizado na isca deverá ser eficaz, possuir um poder fulminante, com características de
matar os roedores, nao permitindo, assim, acirculação de ratos envenenados,'bem como não permitir que os ratos
depois de mortos, vão àputrefação, exalando mau cheiro evenham acausar entupimentos nas tubulações.

5.1.5 - Metodologia de Aplicação de Desínsetização e Descupinização

a: fcrn,ÍBas. escorpiões,

pianos; utilizados nos espelhos d'água para combate as larvas de insetos não deverão ser nocivos às
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I

5.1.6 - Metodologia de Aplicaçãopara os Produtos Desalojantes de Pombos e Morcegos

5.1.6.1. Deverão ser instalados barreiras físicas ou materiais nos pontos da edificação dos prédios a fim de evitar o
pouso e nidificação das aves nesses locais, fazendo com que essas migrerri para outras áreas. Juntamente com a
passarinheira deverá ser utilizado Espuma, Gel ou outro melo mais eficaz que visa Impedir o acesso de pássaros
através de orifícios existentes nas estruturas prediais; j

5.1.6.2. A Contratada deverá preparar os locais de aplicação do produto (raspagem das fezes, retirada de ninhos e
filhotes e desinfecçâo contra piolhos); \

I

5.1.6.3. AContratada deverá aplicar os produtos em locais nos quais estejam caracterizados a presença dos pombos
e morcegos; • li •

.•«) UOi.

FODHAf#

5.1.6.4. Em caso de migração para outras áreas, a Contratada deverá repetir
k * ' ' ^

\ • ?

5.1.7-CaracterísticasTécnicasdos Produtos li--'

5.1.7.1. Os produtios utilizados nas aplicações deverão ^ter- .no'. mínimc jas'seguintes características:
a). Não causarem manchas; -• "••• {I

^ ,!, .'

b). Serem antialérgicos; >,v, ' ' "

c). Tornarem-se inodoro após 90(noventa) minutos da aplicação,"

l"'
d).Sereminofensivos a saúde humana;-

ó procedimento anterior.

I (

' ? ^ * I [ I ' 'e). Nas áreas onde o contato, humano, .com o preparado químico, for jconstante,; deverá este ser de total
antitoxibilidade, inodoro, após'no-máximo'90 (noventa) mjnutos da aplicação, devendo, ainda, possuir as
propriedades de não manchar e ser incolòr; ' - ' \} • ' ,!

f). Estarem compreendidos dentre aqueles permitidos pela portaria número ilO/SS e suas atualizações da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e que. também atendam a portaria núméro 321/97 do citado
orgão. 1 -;

g). Nao sera permitida a utilização de produtos químicos que contenham* a substância Organofosforado
Clorpirifos, conforme determinação da ANVISA, através da RDC n® 206 de 23/08/200411. ' • !

5.1.8 -Cronograma de Aplicações
i

5.1.8.1 AContratada deverá executar as seguintes aplicações: ' '
a). Uma aplicação geral, logo após aassinatura do Contrato;
b). Após ordem de serviço conforme anecessidade da Administração '

í

5.1.8.2. AContratada deverá dar uma garantia de 90 (noventa) dias após aúltimá aplicação.

5.1.8.2. Está Incluída neste cronograma também a aplicação dos produtos t^ue Inibem apresença de pássaros e
morcegos na estrutura predial localizada nos prédios. ; presença de passaros e
5.2 PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA EDESINFECÇÂO DE CAIXAS D'ÁGUA ^
5.2.1 - Serviçospreventivos e corretivos i
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a). Esgotamento da Caixa D'Água / Reservatório por processo mecânico. 1
b). Lavagem dasparedes internas. '
c). Retirada de toda sujeira e esgotamento dos resíduos provenientes daj limpeza pelo sistema mecânico.
d). Enxágue e Desinfecção.
e). Aspersão de Hipoclorito de Sódio. I
f). Escovação com vassoura de nylon para não afetar a impermeabilização do reservatório.
g). Reabastecimento da Caixa D'Água / Reservatório. !
h). Demais serviços que forem necessários paraa corretaexecução do serviço.

5.2.2- Execução dos Serviços i

FODHftfK^

ubríca

5.2.2.1. A contratada deverá emitir um relatório técnico de avaliação das 1

condições físicas da(s) caixa(s) d'água,
previamente à realização dos serviços e no caso de haver infiltração òsserviços nãodeverão ser realizados.

'I [ ". I >, •
5.2.2.2. A iicitante Vencedora deverá observar os "procedimentos e orientações da CAEMA, quanto à limpeza e
desinfecção de caixas d'água. i i ; :

I •

5.2.3 - Cronogramajdo Serviço de Lavagem,-

5.2.3.1 A Contratada deverá executar o-serviço de lavagem em''tbdos os* reservatórios
deVitóriadoMearirh-MAdasèguinteforma: \ j'/!'.'"-- - V

a). Uma Lavagem, logo apósa assinatura.do Contrato; " "•
; ^ « * ' > ^ i t' • ^

b). Após ordem de serviço conforme a necéssidade da" Administração 'v

5.2.3.2. AContratada deverá dar uma garantia de 90 (noventa) dias após a última lavagem.

5.2.4-CaracterístlcasTécnicasdosProdutos - •[• l
^ • ' 1 • I

• V • . - • '' /5.2.4.1. Os produtos utilizados nas .aplicações-deverão, ter no mínimo jás'seguintes características:

a). Não causarem manchas; „_-• ;

b). Serem antiaiérgicos; •• ^ '
c). Tornarem-se inodoro após 90 (noventa) minutos da aplicação;

d). Serem inofensivos a saúde humana;

° ° preparado químico for cdnstante, deverá este ser de totalantitoxibihdade, inodoro após, no máximo 90 (noventa) minutos da aplicação, devendo, ainda possuir as
propriedades de não manchar e ser incolor; i

f). Estarem compreendidos dentre aqueles permitidos pela portaria número ;10/85 esuas atualizações da Agência
aciona e igi ancia Sanitária do Ministério da Saúde eque também atendam aPortaria ns 321/97 do citado órgão.

6. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
!

Contrato, por melo de

nnt! r Oacompanhamento, afiscalização, gerenciamento do contrato eacertificação danota fiscal correspondente aos fornecimentos realizados; ' ^""^raio eacertmcaçao da

da|Prefeitura Municipal
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As decisões e previdências que ultrapassarem a competência do servidori designado para o
fiscalização dos serviços deverão ser solicitadas ao Secretário responsável, em tempo hábil par, aadoçãoxia^edidas
convenientes. 1

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ]
São obrigações do Fornecedor, além de outras que poderão ser previstas no,Edital e Minuta do Contrato ou na Ata do
SRP: I

7.1. Em havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa contratada, a aceitação de
qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade dò contrato, ficará condicionada à análise,
por esta administração contratante, do procedimento realizado e da documentação da nova empresa, considerando
todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tenèo em vista'a eliminação dos riscos de
insucesso na execução.dò objeto contratado. . . '

1' ' * I

7.1.1. Para averiguação do disposto no Item 7.1 a empresa resultante dé qualquer dasoperações comerciais ali
descritas fica obrigada a apresentar, imediatamente, a documentação çomprobatória de suasituação.

7.2. Não transferir aoutrem, no todo ou em partei-o contrato, sêm'prévia eIxpVessa anuência do Contratante;
7.3. Assumir inteira responsabilidade ,pelá execução do objeto',, "dèvendo-garantir a qualidade dos materiais e
mão-de-obra empregados na execuçãodós mesmos; ' il '

jflV'
7.4. Responsabilizar-se por quaisquer.;danos.causados às'dependências e.íèquipamentos do Contratante, quando
evidenciada a culpa, por ação, omissão„deficiência e negligência de seus técnicos e empregados,no desempenho dos
serviços contratados; !' .; 1

7.5. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser--vítimas-os seus empregados quando no desempenho dos
serviços hora contratados; 1 " ,1 ' " ' •

V I . / - . ' .. ' r .' '7.6. AContratada deverá manter'̂ .as imesmàs condições habilitátÒrias, jem--."especial, no que se refere ao
recolhimento de impostos federais,.'estaduais e municipais, durante todai'a.execução do objeto, as quais são de
natureza s/ne qua non para a emissão"de.'pàgamentos e aditivos de qualquer natureza. '

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE T V - V- -- ''"v
AContratante se obriga a: . --'J' J , • j vO.

8.1. Proporcionar as condições necessáriai para arealização dos eventos, bení como aindicação dos locais aserem
efetuados os referidos serviços deste Termo de Referência.

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os, serviços prestados que estejam em desacordo corn as especificações técnicas
anteriormente apresentadas; ''

8.3. Efetuar opagamento após aapresentação da fatura pela Contratada nas c'ondições estipuladas em contrato;

8.4. Nomear um servidor para fiscalização dos serviços eacompanhamento do Contrato.

asL?tul"com^ndtac3°^H'' "ata de sua
do Decretó 0^.^55/2000 modalidade de licitação ede seu número de referência, conforme estabelece oart. 20
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jbric
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de lecebimentò^D^nitivo,
desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentaçã >de Nota Fiscal/fatura,
acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal; Prova de regularidade relativa à
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aTributos Federais, Dívida|Ativa da União eSeguridade Social; Prova
de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, Prova de regularidade relativa à Justiça do
Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa de Débitos
e Divida Ativa Estadual e Municipal, diretamente na conta que o fornecedorj apresentar no ato da contratação, para o
que deverá, na oportunidade, informar o nome do Bancoe número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o
crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

10. QUALIFICAÇÃO Técnica "

10.1. ALicitante deverá apresentar comprovante de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA ou
em órgão estadual competente, que comprove a autorização para execução,'dos serviços propostos;

li ^ ;
10.2.Os produtos utilizados pelaContratada deverãopóssüircertificação da ANVISA;

10.3. A Licitante deverá apresentar Atestado,de ÇápácIdáde Téçnica,'comprovandoque já efetuou com sucesso, em

órgãos, serviços similares aos do objeto déste Termo de Referência".".,; 7" jl '

SãoJoão dos Patos'(MA), em 18 de janeiro de 2021
I I

,1'.'

Gustavo Carvalho.Silva."
j1 i.Chefe do Departamento de Compras

" ' Géssyka Raflégia Lirriá Sousa'»-
"Secretária .Municipal de Assistência Sócia)

. Portaria ns 010/2021. ' j

Marianna Lyra da RochteSantos Teixeira

SecretáriaMwtcníal de Educação
Portaria ns 002/2021

Márcio José de Oliveira Lima

Secretário Municipal de Saúde
Portaria ns 007/2021
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ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

A (nome da empresa), CNPJ com sede na
I ^neste ato representado pejo(s)_ (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF,

nacionalidade, estado civil,''profissão e endereço).

\0 UO/ç

Rubric

Pelo ' presente Instrumento de mandato,
Procuradorias) ó Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
confere(m) amplos, poderes para junto a Prefeitura'̂ Municipal, de São João dos Patos/MA (ou de forma
genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estáduais.e^ municipais)-praticar os atos necessários para
representar aoutòrgante na Ücitação-na modalidaÜe de'pregãó n^ (ou,çle forma genérica para licitações em
geral), usando dos Tecursosjlegais e acpmpánhandp-os, "cpnfe7indo-Íhei ainda, poderes especiais para
desistir de recursos, interp'ôrlòs,\ãpresentãr lances-verbals, nègoçiar p^t;eços"e,derTiais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer
esta para outrem, com ou sém reservas de iguais poderes, dando t|udo por JDom firme e valioso, e,
em especial, pará ,(se for ocaso de apenas uma llGitação).""

' O- ' '

1. Local e data •

2. Assinatura do representante legal da empresa"cóm fírrnaTèconKeçlda

nomeia , e constitui, seu(s)
civil, profiissão e endereço), a quem

r* - .
I r V,

i
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ANEXO III

Lubriòa

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE 1

A empresa"" ! '. !, signatária, i[jinsçrita rio CNPJ sob o n.s
, sediada na (endereço completo), por .intermédio ' de sèü representante legal, o

Sr. (a) { portador da Carteira de Identidade ns
n9 DECLARA, para fins do disposto no subitem ...%
XX/XXX, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da
data, é considerada:

SSP e do CPF

:do'edital,'do Pregão Presencial n2
Lei/ que esta empresa, na presente

,n2.í23, de 14/12/2006;MICROEMPRESA, conforrne jnciso Idd-art..32 da Lei CÔmiDlémentar

( ) EMPRESA DE' PEQUENO,•PORTE,. cdnforme inciso 11 dó art; 32 da ,Lèi-Complementar n2
14/12/2006. i <;• tr •^ ,

: ir;? '•} ^ ' ;;
Declara, "ainda, que^a- empresa está excluída das'vedações constantes| do § 42 do art.

32 da Lei Complementar n2 123, de;14-de dezembro de 2ÒO6. lí-. i 1

OBS:

i (: I ; .

Ni
de

•''y
v,-.

1C; ,r";(Assinatura*do responsável),' •;

de.2021.
ir-.,

I ' í

. I
1

; i f í

123, de

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

2) Esta declaração deverá ser entregue o pregoeiro, após a abertura
abertura dos envelopes dè Pfbpóha de Preço'è dè Habilitação exigíjjos nesta licitação, pelas empresas
que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar n2 123/2006 e alterações posteriores.

' . I ' ..•

da Sessão,.em separado e antes da

Página 31 de 51



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

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

ANEXO IV 1

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITÒS DA HABILITAÇÃO

VO UOa

F0mí'nS^

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob o n.s
sediada na (endereço-completo)-T..v....-.'r,.,- por; seu^representante legal,'declara, sob as penas da
Lei, nos termos do artigo 4s, inciso VII, da Lei Federal n.s 10.520/02,
do edital que a habilite a participar do Pregão Presencial n.2 XX/XXX.

íossulr todos os requisitos constantes

» j 1 i
Declara, outróssim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a tódps os seus termos

í

•

ÍK

UM n
V M

UM

I ^

I.

I

•dé; U.;;::...'..Ú'....[!dé2021. :

' {' (Assinatura do respóhsávéi)' ! ; .
'•Xv/v, i -X:;' ' '

' t, '-

i'

^: > ' - u")/
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ANEXO V j
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL n2XX/XXX. ]
I

Prezados Senhores, |

Pela presente, submetemos àapreciação de V. S2.!ja nossa proposta relativa à licitação
em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por-quaisquer er;roS;' ôu omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos p)ieno'çonhecimentó das condições em

.ubrica

que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totaiic
qualificação definidos no edital do Pregão Presenciai n2.XX/XXX.

ade das instruções e critérios de

1. PROPONENTE:

RAZÃO

SOCiAL: L
CNPJ: !

l r - -. • í,

( Vi) s

ENDEREÇO:.
TELEFONE:

v -• s

.• u.v-

FAX: I____ÍLÉtMAIL: • U

2. PROPOSTA DE PREÇOS: Í7
r'-. -

. 1 i
.1

77 '
1 " . 7'!^ \ ,' V-'i
! /. t/ • 1K\- . , ' ;•

! •'•'V' •-•v- " • .il
'i "• "'í' ' 'l* • /'-v / *• !• ' ' '

3. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: "5 K ., " " ., ü 1.
4. PRAZO DE VALIDADE DA PRotesTÁ- f 7 " .ir '
5. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA PARA DÍSPONTBILÍZÁR tÓDÀ A-ÍNFRAESTRUTURA DO EVENTO:
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTQ:| . \ 7
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ OCONTRATO
9. ENDEREÇO ETELEFONE:

de

(Assinatura do responsável)

Nome, RG, CPF, Endereço):
' • *1 r
t l

e2021.

Página 33 de 51



ESTADO DO MARANHÃO 1
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOSj- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33 1

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARI. 7S, CF/88

A empresa

, sediada na

signatária,, inscrita jiq^CNPJ sob o n.9
.(endereço èompletò), por seu representante

legal, declara, sob as penas da Lei, que não possui no seu-quadrò delpessoal, rrienor dé 18 (dezoito) anos
em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não.íutilíza 'para cjualquer trabalho ou
atividade, menor de 16 (dezesseis) a"^nos, exceto na condição de aprendiz, a partir^dè 14 (quatorze) anos, em
conformidade com oiincisó XXXIII do art. 7s, dá Constituição Federal e com "a Lei ns 9.854/99.

f f'' ' ''' j !
! tf í 1 f i, ^-yr-^ ;.::......iide 2021; i i

!jV (Assinatura "do responsável) •t !

n r

/-í/-
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVÒS DA HABILITAÇÃO

A empresa

, sediada, na'

A...signatária,^inscrita jo_ÇNPJ sob o n.s
.(endereço completo);' por .seu representante

legal, declara, sob as penas da Lèi, nos termos dò. artigo 32, §.2.2, dá Lei Federal n.s 8;.666/93, que até a
presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do; Pregão PresenciaL' n.9 XX/XXX, e que
contra ela não existe nenhum pedido de falência ou cònçbrdata." I j " j " (

I - , • - ' - . !, Ai -- 'I --r. I
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital.e qué-se^submete a todososseustermosl

1
í • " . J -=5^ ••VJI.»-' I -i' y"". • 1 ^ • *
K -i ^ . L.. (.:• !

t -
I

] .
t

. "'i'-

A.., dèl.'A";
íTvV"
}V 1. ^

: i

i '•—(Assinatura dó responsável)'

MHvri : '
; • •

f '-"A \\\ "VÔ'/''
V-í- ^
'S ^ A»»

I

1
ri t

Ia)'"'

i»--

—

. s

. i

41
.•dé.2021.

A'

''

i'-' K
,-;5= •. \

/.-"•A.! '

I••'-' À'
' Vi-

, i
í •

^ 'a
í" í

Íl .Al

/ ^

-j
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ANEXO VIII

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

Rucnc

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

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1
1.1.

v\ •- •

Registro de Preços para a prestação _de.sèrvíços; de,/pèsinsetizaçâo,; Desratização, Descupinizaçâo, Roço,
Capina, Poda de Árvores, Limpeza de Caixa (í^águaVümpeza de Cls\e_rha^para as/diversas secretarias de São João dos
Patos/MA. '• ; :

XV. i
CLÁUSULA SEGUNDA • DA VALIDADE'DOS PREÇOS iiv-
ApresenteAta de Registro de Preços terá validade por12 (dbze) mesescontados' á partir dasua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo "de validade desta Ata de Registro dé Preços, a CONTRATANTE não estará
obrigada a adquirir os produto/serviçotcitados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,
podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar convepiente, sem qiie caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie ao FORNECEDOR,-sendo, .entretanto, asseguradà^aó beneficiário do; registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de çb^dições.\> X"^ \ 1 ' , • !
Parágrafo segundo:. Apartir da assinatu"r,a^da.,'Àtá'de-Registro de ^eçps-o iforhécedor âssume!o compromisso de
atender, durante oprazo de sua vigência,^osípèdidos realizãdqs,'e se^briga a' cumprir, na|íntegrá, todas as condições
estabelecidas, ficando sujeito, inclusivé,-às penalidades legalmente cabíveis,pelO'descumprimento de quaisquer de
suas cláusulas. ' " •' '

CLÁUSULA TERCEIRA-^ DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRODE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidadei ^ ^uc
não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta aò] tontratante, desde que devidamente
comprovada a vantagem. 11 '

Ida Administração Pública Municipal que

Paragrafo primeiro: Os Órgãos eentidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique
os possíveis fornecedores erespectivos preços aserem praticados, obedecida aordem de classificação.

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

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

) dobro do qu^titativo
s órgãos participantes.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL EPRAZO DE ENTREGA |

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
j

0 pagamento será efetuado mediante a entrega dos produto/serviço acornpanhados da fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quaritidade e qualidade dos materiais/serviços
porgestor a ser designado pela contratante. Observado ;b'receb|rnento defiriitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa
com discriminação'dos bens, juntamente, com-o Terrhó-de-Recebirnento; será esta latestada e encaminhada à
administração da entidade conUatantepara finsliquidaçãp.' - - L /. • •

Parágrafo Primeiro; OpagamentoWá creditado em favor do FORNECEDOR por.meip de ordem' bancária ou cheque
nominativo, o qual ocorrerá até 30;(trinta) dias corridosido-recebimento clefinitivo dos materiais/serviços, após a
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. • •' : • \ • '

i j,-:' : • I- : ; !
Parágrafo Segundo: Seráprocedida consultá'"ern sítios ofícials"'antes do'pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR,
para verificação da situação do mesmo,, relativamente.às condiç.ões_exigidas na contratação, cujos resultados serão
impressos eJuntados aos autos do processo próprio. lí''' ! '

Parágrafo TerceÍro:;Caso haja aplicaçãõfde ,multa, ovalor será descontado dl .qualquer fatura ou crédito existente na
contratante em favor do FORNECÉDOR.Xascy multa seja superiór-ao crédito eyentualrhente existente, a diferença
será cobrada Administrativamente oü judicialmente,-se necessário.'̂ '• > l'-', f ' ;

t V'"-- • "'Vr-; -= ji • j , ;Parágrafo Quarto: Nos,casos de eventuais atrasos de-paga"mento, desçle..quèja Contratada não^tenha concorrido de
alguma forma parajtanto, fica convencionada a'taxa-de atualização financeira devida pela contratante, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo ádimplèmentó'do-fornecimento, •mediante a aplicação da seguinte
fórmula: <.

I

EIVi=lxNxVP

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N- número dedias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento:
VP =Valor da parcela pertinente a ser paga; i
TX =percentual daTaxa anual =6% 1
1= índice de compensação financeira, assim apurado:
I=(TX/100) _ l=(6/100) _ 1=0,00016438 1

365 365 i
(

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO !
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Aentrega dos produto/serviço só estará caracterizada mediantesolicitação do pedido do bem.
0 fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência de
entrega deies decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencirnento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
I

Peia inexecução totai ou parcial do objeto do Pregão Presenciai paraj Registro de Preços n' SRP-XX/XXX, a
Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções; j

1- Advertência, que será aplicada por rneio de norificação via^ mediante contra recibo do representante legal da
contratada estabeiecendo-o p?azo de 05 (cinco) dias úteis para que aempresa Ücitante apresente justificativas para o
atraso,que só serãoaceitas mediante crivo da Administração; . , l

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

III - muita de 10% (dez,por cento) sobre o valor do màtêriarnão entregues, ro caso de inexecução total ou parcial do
objeto contratado, Recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado dâ comunicação oficial, sem embargo, de
indenização dos prejuízos porventura cáusadds^ao contratante pela hâò";èxecuçãò parcial ou total do contrato

.1 ' ri <í ' /,•
Pyágrafo Primeiro;- Ficará impedida;de'llcltar e dê contratar;com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cincoj anos, garantido odireito prévio da citação ede amplà^defesa, enquanto perdurar qs motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a/reabilitação perante.a própria autoridadé.que aplicou a penalidade, a llcitante
que convocada dentro do prazo de validadè~da-süa-proposta, .não',celebrar o contrato, deixar de entregar a
documenpção exigida para ocertameou apresentar dpcurnentáçãofalsa,.ensejar oretardamento da execução do seu
objeto, não mantiver aproposta, falhar oa fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo
ou cometerfraude fiscal. . ..'i j f j • ' ' •

Parágrafo Segundei- As sanções-pfevistas.noMnç^ Ie no. parágraf^primeirade^ta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos "II" e"lllxfacultada adefesa prévia dó interessado, no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis. ,1 i f

i[ ;• j
Parágrafo Terceiro -Se amulta for de valor superior ao. valor da garantia prestada, 'além da perda desta, responderá a
empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será^àescontada dos pagamentos devidos peía Administração ou
quando for o caso, cobrada judicialmente. ^ • i

' ' •

Paragrafo Quarto -As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade
contratante, e no caso de suspensão de licitar, òlicitante deverã ser descred^hciado por igual período, sem prejuízo
das multas previstas no Edital edas demais cominações legais. ' ioqo, sem prejuízo
CLÁUSULA OITAVA -DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

^66^993 '̂̂ ''''"° obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei
Parágrafo Primeiro: Opreço registrado poderá ser revisto em face da evehtual redução daqueles praticados no
mercado, ou em razao de fato que eleve ocusto dos bens registrados.

F<ímR^@

m
;ta Ata, mes
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Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torn .. ...i.. j ...
praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de plyeçps e sua
adequação ao praticado pelo mercado. '
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação. j

I

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

.

I - Liberar o fornecedor.do" compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocòrreu.antes do pedido do fornecimento:

• - . f -'l I i
II -Convocar os derpáis fornecedores,, visando igual oportunidade de negociação.' ; ' , . '

i ' J 1 ' ' • iParágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o'Çontratante procederá ,'à revogação dá Ata de Registro de
Preços, adotando as. medidas cabíveis para obtençãò';da:c6ntratáçãò'mais vantajosa. í •

CLÁUSULA NONA -DAS CONDIÇÕES DE REG^IMENTCjOCO DE REGTsTRODE PREÇOS
; ' ^ 'i . j

0 recebimento do objeto'constanteída presenje ata est^çbndiçlbnado à^òbservâncialíde suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens e" instruções, cabendo a veVificáçãò .ao representante designado pela
contratante. i ' <\-\ '*(• íf f> I •" . I

i >V Vv.v,
í *^. . . _ . - 1 , S ' " '• .Paragrafo Primeiro: Os Produtos entregues-deverão-está em;"perfeitóV.estad9,''ássim eí deverão ser entregues no

endereço constantema ordem de comp^ra,.acompanhados,das;respectlvas.notà's fiscais;
j \ j' \ I' ' i ' !

Parágrafo Segündo:íSerão recebidos dâVegulnte forma; ' ' .í 1 '
i \ \;a,'^\ '1- Provisoriamente, no ato de ehtrega;^Tpará-efeito de posteriór>èrifiçáção'da confornriidadeido material com as

especificações constantes da proposta 'da emprêsa,:marca, modelo eespecificaçõêsjtécnicas. • !
II -Definitivamente, após averificação da.qualidade,'dá;quantidade dospVodut^ sua conseqüente aceitação,
mediante aemissão do Termo de Recebimentb-Définitivo-assihadò pelas partes, èm. até 5(cindo) dias úteis após o
recebimentoprovisono. . i ^

CLÁUSULA DÉCIMA )- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OFornecedor terá oseu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédic
asseguradoo contraditório e ampla defesa: - '• )

• A pedido, quando:

' ' impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior-oseu preço registrado se tornar, comprovadamente, Inexequível em função da elevação dos preços de mercado'dosinsumos que compõem ocusto do material. j «os preços ae mercado dos
• Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 1

' na hipótese deste se tornar superior àqileles praticados no mercado-
' r õe? '"'r" ' -Kr ^"'̂ ida no proiesso licitatório;por razoes de interesse publico, devidamente, motivadas ejustificadas; |

de processo administrativo específico.
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- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecerou se recusara retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentesda Ata
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabeiecidaí
Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

• Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
-quando não restarem fornecedores registrados; i
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o cievido apostilamento na Ata de Registro
de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUtORIZÀÇÃO PARA AQlJISjÇÃO EEMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

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

Parágrafo Único: A; emissão das ordens de fornecimento, suá retificação ou Cancelamento, total ou parcial, será
igualmente autorizadapeiò órgão requisitànte. í f- •

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS;E ÍTENS-D1 FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela ernpresa classificada em prim"èirp lugar, síghatáriajÇa^prèsente Ata de Registro de Preços,
constam do Encarte, quese constitui em''anèxo a presente-Ata de Reeistro de Preços ' í

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Réal (R$), serãó-fíxos e irreajustáveisípelo período de 12 (doze) meses
contado apartir da ^ssinatura da pre^nte Ata de Registro de Preços:"^
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR-,

^ .'1

/ • !

V ' l

FDIM'!?-

RulMiicffl
de Registro de^ços;
na Ata de Registro de

Aempresa fornecedora compromeTê-sW^a cumprir as obrigações constantes no. edital econtrato, sem prejuízo
decorrentes das normas, dos anexos e^dà natureza da atividade.' 'r-?"-' '

í - ^ •V ')\ i
CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - nRRiirsAr^cc HA rrtMTDATAMTr /'• V"'! • iCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DAS OBrIgaçÕES DA^CONTRATANTE /-•'

São obrigações do CONTRATANTE,,alérnJaíçohWim

Parágrafo Pnmeiro:_Éfetuaro(s) pagamento(syda(s) Nota{s):Frsbál(ãJs)"/ri
dos materiais/serviços eemissão do Termo de'Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar ,e fiscalizar a execução, dd"Contrato pó-
designado, de acordo com aLei 8.666/93 eposteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DÀS DISPOSIÇÕES FINAIS " '

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços ns
classificada em 12lugar.

í' I
V

das

dá contratada, após a efetiva entrega

intérmédip -do/fiscal especialmente

SRP-XX/XXX e a proposta da empresa
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Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não
administrativamente, serão processadas e juigadas no foro da cidade de SÃO JOÃO DOS P/
qualquer outro.

possãTfr^^ag^TíTdar
TOS, com exciusão de

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

/•

! ,

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

MUNICÍPIO DE SÃOJOÃO DOS PATOS
C.N.P.J. n2 06.089.668/0001-33

CONTRATANTE'

^ •' xxxxxxxxxxxxxxm
C.N.PXnS XXXXXXXXXX)ÜCXXX)ÍXXXX

i ' CONTRATADO -
' I -v

•A

! s t

í 1'.!

'

* 'K ^ "

/' 1

S
4* ^ '

í ,

. i

V. I
u-í'

i • /, 1-

í'lj'

'1
--S.

•> ;

'1
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N9 XXXXXXXXXXXXX

ubr ca

0(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro, Inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado peio(a) Sr.{a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sec. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF hs XXXXXXXXXXXXXX, residente na
XXXXXXXXXXXXXXXX, e^de^Tutro^íãdo'a^- firma, XXXXXXXXXXXm (MF) sob o ns
XXXXXXXXXXXXXXXX, ..estabelecida à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,- S^avante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste/áto representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,Írèsidente na , XXXXXXXXXX,
portador do(a) CPF .XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tem entre si justo e_avençado)i'e celebramío presente Instrumento, do
qual são partes in^rantes o Edital do,Pregão ns .SRP.-XX/XXX e-á proposta apresentada Ipela CONTRATADA,

/"rSMTDATAMTC ^ /-/-«MTn AT A r^ A i- Ji l-JI-.S-l! I J_ ; 'l!-_ ^ ^ A/a../«sujeitando-se CONTRATANTE
mediante as cláusulas que se seguem

e CONTRATADA às normas{disclpIinares'da
guem: . ' • víV-'t.\

I < _

->v ! ->
--. A.

Lel -ns 10.520/02 è ida Lei n^ 8.666/93,

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO:

1. Opresente Contrato tem^çórno pbjeto'"o^ègistro-de' Preços-para;a prestaçãòy.deisèrviços de Desinsetização,
Desratização. Descubinizacão. Roco. Canina. Poria rip Á'r\/nrps>. himnp7a rip raivàíri'áDtia ofi imhoTa je Cisterna para asDesratização, Descupinização,, Roço
diversas secretarias 'de São João dos

]1
; H ' ,|r ^ i • i

í 'ilU r: r-.- . ií.:>r 1 r\
í

f .- •aWUNwV " - [ 1

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO.CONTRATOr^
t ' . " ^

--iy

1. ovalor deste contrato, éde R$ XXXXXXXX%>(XXXm
k:-. '' Q1-^•!2. Os quantitativo^ indicados na Planilha^^de^Fó/maçãò .de-.Preçp^ :da proposta apresentada pela

CONTRATADA no Prjegão SRP-XX/XXX são meramente estimattvòs,'não ácafretando'à Administração do CONTRATANTE
qualquer obrigação quanto asua execução ou. pagámentòi / ' ^ - •' •-

( • '

CLÁUSULA TERCEIRA - DóAMPARO LEGAL
1 . - t ..

I , . - . : ' S, ) /1. Alavratura do prpsenteContrato decorre da realização do Prepo ns.- SRlflxx/XXX, realizado com fundamento na
Lei n9 10.520, de 17 de julho dé2002, nã Lei ns 8.666/93e nas dèmais'nòrmas vigentes.'̂

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
^ J1. Aexecução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria'Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ns 8.666/93 comtJinádo com oinciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal. ' ' b
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em XX de XXXXXXX de XX)0<XXX extinguindo-
de 2021, com vaiidade e eficácia iegai após a pubilcação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de
expediente,devendo-se excluir o primeiro e incluir o úitimo. i

CLÁUSULA SEXTA -DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE |

1. Caberá ao CONTRATANTE: j
I
I

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega
dos produto/serviço; - |! ^ ' '

1.2- impedir qiíe terceiros forneçam os próduto/serviço objeto deste Contrato; '
1.3 - prestar as informações e os esciarecimentos que venham -a sér soiicitados pelos empregados da

CONTRATADA; ; ' - !• j •
1.4 - devolveros produto/serviço que não apresentarem condiçõesde serem usados;
1.5 - soilcitar a troca dos produto/serviço deyoividos. mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarifado; ]j ; '
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorizaçãò de Fornecimento expedida peio^Serviço de Almoxarifado, o

fornecimento dos produto/serviço objetp désté Contrato; j ' -T-—H !
1.7 -comunicar àCONJRATÁDA;^uaiquer irreguiáridade noTornecirhentó dos [Droduto/serviço e interromper

imediatamente ofornecimento,••se'fòro\asó. • ^l: - '
j " ' i'.'" ' i

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS ENCARGOS DA CONTRATADA ' ' ''
; \v '

1. Caberá à CONTRATADA: s - :::1 •

FSÍlifflíg'''

ca

se em 31 de Dezembro

tais como:

1.1 - responder, em relaçãOiàos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos produto/serviço,
1''

r—-

a) salários;

b) "seguros de acidentes; ^" 'y
c)taxas, impostos e cohtfibuições;
d) indenizações; ^ '
e)yale-refeição; ^
f) yales-transportes; e
g)outrasque porventura venham a ser criadas è'exigidas pelo Governo '

• ;j.[ 'y i ,
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disdplinares do CONTRATANTE, porém sem quaiquer

víncuio empregatícip com o órgão; t •, i ,

•11.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um^deies que seja-considerado lnconveniente'à boa ordem e às normas disciplinares do
CONTRATANTE; ,

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

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros
corrent^BS de sua culpa oyi dolo, durante o fornecimento do produto/serviço,-não excluindo ou reduzindo

responsabilidade afiscalização ou oacompanhamento pelo CONTRATANTE;

\ n '
• \

essa

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

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

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

1.10 - aobrigação de manter-se, durante toda j execução dj) contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condiçõ^de habilitação e qualificação^exigidas no Pregão nFsRP-XX/XXX. ~'

»-*

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS

1.ÀCONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos--òs'4ncargos;previdenç^ obrigações!sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigándo-se-ã saldá-los,ha época pVppria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo emprégàtído corh.VcÕNTRATANTE; ! |

• ' • ' ''y > ;í X s-.-. i, \
'.'iy , ' : ''-xo- ' j1.2 - assumir, também; aTesponsãbKidade porrtodas^ providências éíobrigações^estabelecidas na legislação

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrênci^da espécie, fófern[,vítimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço ou\è,m,conexão com élè,"'aindà^que acontécidó.'ém dependência 'do CONTRATANTE-

í } w' ' i •. \:;7- jT ' 1 Í • t '
> \ í' [1.3 -assumir todos os encargos'de^possívél démanda trabalhista,'civil ^oú^penal, relacionadas ao fornecimento

do produto/serviço,'origlnariamente ou ylnj:qJada_pj3r_pre,yénção, coj]exão-ou|cqntinência;'e
í.- . 'i í ! t' I' ' , í ' f1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscals^é c

Contrato. i {'--V'X ,ó."'

• ^ -i, , • i
2. Ainadimplência da CONTRATADA, com; referência aos encargos'estábelecldbs'no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à'_4dministraç.ão;dd:cONfR^ 'podbrá oneraV oobjeto deste Contrato
razao pela qual aCONTRATADA renunaà ^expressamente a:qualqüe? .vínculo,ide sólidariedade, ativa ou passiva para
com o CONTRATANTE. . . X' ' ' '

CLÁUSULA NONA-DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
t

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, oseguinte:
j

durante a CONTRATANTE
' I

autnrbarL^" P^i^ida, aveiculação de publicidade acerca Lste Contrato, salvo se houver préviaautorização da Administração do CONTRATANTE; e j
I

1.3 - vedada asubcontratação de outra empresa para ofornecimfento do produto/serviço objeto deste

ínto da Automação de

comerciais resultantes da adjudicação deste

•l-"í !

Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado' para esse
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser
solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempohábil para a adoção das medidas convenientes.

3. ACONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração dl CONTRATANTE, durante operíodo de
vigência do Contrato, para rep^resentá-la administrativamente s^mpre^q^e for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DÁ ATESTAÇÃÓ ; j j . !
- ; I . f •'

} . -, . , ' -1 ;
1. A atestação das-faturas correspondentes ao fornecimento' do produto/serviço caberá ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou aoutro servidor designado para esse fiml ^ '

CLÁUSULA DÉCIMAiSEGUNDA-DA DESPESA

FSíiifieíf'

Rul(rú

fim, representando o

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXX)Ó<XXXXXXXXX>0(XXX)0(XXXX'y'"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtóxxxxx^-"
f.

CLÁUSULA DÉCIMAiTERCEIRA - DO PAGAMÉNTO".
; •

com ofornecimentò dò:prqdutoA^^ de.que trata oobjeto, está;aHrgo da dotação orçamentária:
; ' "1 ^ í-''r VíM I -

XXXXXX)Ó<XXXXXXXXX>0(XXX)Ó(XXXX'y'" - -'i /.v r"' ^ '
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx í' ii' j '• !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtóxxxxx^-" i;'U :f- i' i • i

f.V i . i '

1. ACONTRATADAideverá apresentar-, Snota fiscal para iiquidaçãõ e^pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada^emicon^/corrente ou cheque'nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos dócumèntós,juritòa(o)CONTRATANtÉ;'' ' • ;

1 '-'"í'i
2. Para efeito de cada pagamento, á.notq<fisca|-òu-fatura deverá ácornpãhhada das guias: de comprovação da
regularidade fiscal para com aSeguridade.-Sòciàl:(INSS);VFa^^^^^ e Municipal cio domicílio ou sede
do CONTRATADO e o FGTS, em orlginal^ou.erh"fotòcópiã'Íüténticada-V-''-'̂ l I ' i; '2'V^ 'Oi""'- • i -: i
3. OCONTRATANTE reserva-se o direito de ^écüsar-.p. paga^^^^^^ no^atpjda atekação,| os produto/serviço
fornecidos nao estiverem em-perfeitas condições de consurho ou^em desacordo cpfn as especificações apresentadas e
aceitas. > - • '• < I '

• - • - ' i '4. OCONTRATANTE poderá, deduzir do montante apagar os Vaiores correspondentesia multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. • - . i' i : '

^ CONTRATADA enquanto penderjte de liquidação qualquer obrigaçãonanceira, sem que isso gere direito aalteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
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6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha conc( rriao ae
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a aáta acima
referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Vaior da parcela a ser paga.

i=índice de compensação financeira =0,0001644, ^im apuradoj^
l= (TX) V . ..

365 .

1=(6/100) /
365

i=0,0001644 j
TX = Percentual da taxa anual = 6%. ' ' ,7\-,

6.1 - A còrnpensaçâo financeira.'•prevista..hesta^^cdhdiçãoCserá
posteriormente. •

CLAUSULADÉCIMA:QUARTA- DA ALTERAÇÃO DÒ CONTRATO ' > ;
7 ,j '̂rj i • i

1. Este Contrato poderá ser alterado, nos casos'previstos,-nò^àrt: 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, coma apresentação das devidas Justificativas,v'j |

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OULSUPREjSSÃO:^ -

incluída em' fatura"; a ser apresentada

V.
' I

i , Jl-.W)'; r. IH . •• [1. No interesse da ^dminlstração-dó.'CONTRATANTE, ovalor iniclai^afuaiizad0|'deste Contirato poderá ser aumentado
ou suprimido até olimite de 25%;(vinté^e, cinco "por cento), conforme''dispostô^ho'aftigo 65, parágrafos 19 e 29 da Lei
n9 8.666/93. j . •-•Y"' ^7N' 1 í'j | •

i " 'Iy |
2. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar-nás mesmas"condições licitadas-p.s acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até olimite orá previsto, cá|cujá'dó sdbre.o'yaiora'serJcohtr^ata^ 1 'j \ i
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exce^ér.'̂ 0/lirriitè *estab"eÍecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entreaspartes contratantes'. ' '

I

CLÁUSULA DÉCIMa'sEXTA- DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução; tòtai ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprirhentòldos prazos e demais obrigações
assumidas, aAdministração do CONTRATANTE poderá; garantida a préviá defesa,•'aplica? à CONTRATADA as seguintes
sanções: |

1.1 -advertência; j
1.2 - muita de 10% (dez por cento) sobre ovaior total deste Contrato; no caso de inexecução total, recolhida

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficiai; |
1.3 - muita de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso epor ocorrência, até omáximo de 10% (dez

por cento) sobre ovalor total deste Contrato, quando aCONTRATADA, Injustlflcadamente ou por motivo não aceito
peto CONTRATANTE deixar de atender totalmente à solicitação ou à Auto-^lzação de Fornecimento previstas nos
su Itens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicaçãooficiai; | -• » /

Página 46 de 51



PRER-BITU-n-A OE -

SÂO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO |
PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS'- MA

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

1.4 - multa de 0,3% {três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente àsolicitação ou àAutorização dejPornecimento pre\^
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial; j

Ij
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até S (anos) anos, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5-cometer fraude fiscal;

2.6-falhar ou fraudar na execução do Contrátb;' ; _
2.7 - não celebrar o contra"to;-. '
2.8 - deixar de entregarbocumentaçãó' exigida no certame; "T v
2.9-apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades,citadas, aCQNTRATADA ficará"sujeita,>'ainda, aóicahçélamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores dò CONTRATANTE; e;!'no que couber, às démàis.-pênaíldades referidas no Capítulo IV da Lei ns
8.666/93. , . nli• = , ;

• ^ "S • * ' I I . *

. / _ ' — -. - . ,': ] ' '4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado eadeito pela Administração do
CONTRATANTE, emírelaçâo a um-dos eventos arrolados no item 2désta Cláusula, a CONTRATÁDA ficará isenta das
penalidades mencionadas. >. '

'V V' _ 7-"'•!

O maxirnc^ajfe~iu% idez
por motivo aceito

'istas nos subitens 1.7 e

5. As sanções de advertência ede impedimjénto de licitar econtratar còm.â Admiriikração do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas àCONTRATADA juntamente comede mD]tá:Vescont?ndó-a^^^^ efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DA RESCISÃO:*• V'.-'- f' [ J [ ]

1. Ainexecução total ou parcial do Contrato enseja asuà:rescisão, conformejdisposto nds artigos 77 a80 da Lei ns
8.666/93. '

2. Arescisão do Contrato poderá ser:

. í

inri.n. I ^ Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
(trmta) d^s ^ "otificando-se aCONTRATADA com aantecedência mínima de 30
rnnw Teduzlda a termo no processo da licitação, desde que hajaconveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre amatéria. j
I

competente" Precedida de autorização escrita efundamentada da autoridade
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3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processor
contraditório e a ampia defesa.

£ado o

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÂO AO EDITAL, À PROPOSTA DA CONTRATADA E AO TERMO DE
REFERÊNCIA I'

1. Este Contrato fica vincuiado aos termos do Pregão ns SRP-XX/XXX, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e da proposta da CONTRATADA. '

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO

• . - t"! • ' ' '
1. As questões decorrentes dá execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidás administrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro do Município de São'João dos Patos, com exclusão cie qualquer outro por mais
privilegiado que seja. - ' > . ' •

' ?

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, iavrou-sé;ò,presente Contrata érh 3 (três) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, às quais, depois de^lidas; sa'ò)^assihadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE
eCONTRATADA. 1 ' . 'H' I

K-m 'j.ví ^

!uV

íu.í'' i '
<V-CSÃÒ'JQÃÒ DOS PATOS - MA, XX de XXXXX de2Ón-- --

41,VI

j- I' i
PREFEITURÁ^MUNICrPÁL DE SÃO JOÃO.PATOS/MA

.CNPJ(MF) 06.089,668/0001:33
CONTRATANTE'': 1 .

íy

U'''í •
— •

>'';v \\\ -V-/-Í

\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVxxxxxxxxxx h

iy-
'i--.

ly

1 '1-1

\ i

•i l
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A(0) Senhor(A) '

ESTADO DO MARANHÃO

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

CNPJ NS 06.089.668/0001-33

ANEXO X

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAIV

de-

V .;

iir'5-,•->>:
'v' r---\ \

•- - ••
i ^ ..' •
; 'í\ ) * X.. 1' •»,'.\i J-

Referente ao Processo ns XXXXXXXXXXXXXXX ' \ - ''.
í i > r-

>

, j...

H.-- V Vr'

Encaminhamos [em anexo. . .'a; Vnota fiscal' . ns- \ '/)
R$ í (

EMPRESA:

ENTO

y J

J" V-
} .•

if
I i
ríH

f} li
íf . !

Rubrica

no t valor total de
r .?

1/IDENTIFICAÇÃO DÃ LIClTAÇÃO/GRÚforO'̂ ^
OBJETO: i 11 V \

N9 DA NOTA DE EMPENHO:

N2 DO CONTRATOiíSE HOUVER):.

\ í
ijí
i ..-i

l.Apresentamos em anexo as CND de INSS, FGTS, Débitos Trabalhistas, Receita Federal, Estadual e
I

Municipal, no prazo de validade.

Atenciosamente,

Página 49 de 51



ESTADO DO MARANHÃO

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

CNPJ NS 06.089.668/0001-33 |

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMP -ES:

í
t

W «"/o

ÍW'",

«Aiprica

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), .inscrital no CNPj^spb ò n2 DECLARA à
(nome da entidade pagadora), para^ fins de não.lncidêpcla^na fonte| àaI Contribuição social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da pontribuição para oFinancian^eritò^dã^Séguridade Soclàli(Gofins) eda Contribuição para o
PIS/PASEP, aque se refere^rart^SO dajLePnsTo.^ que é regularmente
inscrita no Regime Espeaar<u7iificadò-"íe Arrecadação dSsjributoíVyCÓ^ devidos pelas
Microempresas e; Empresãs-:d '̂Pé;qúe^^^^ -Simples Nacíonai!]']'-^beyquè^^ art. 12 da Lei
Complementarn2;i23, del4dede2embfb-de2Ó"Õ67 "7 .••'K - i

' • - li / - > r - h} V r1: " j . '

Para esse efeito, adedarante infoyma^que: I-' p/èenchè,os seguintes requisitos:
a) conserva em toa ordem, pelò prazo dê cincô'inòs^ '̂ntád^^^ çlatá da emissão, os documentos
que comprovam à origem de su^s receitas e"ã"éfètiyá"çãp despesas, benri assim a realização de
quaisquer outros atos ou operações .que vpnham a modificar sua'situação patrimonial; |
b) ^ cumpre as çbrigações acessÒ'naS;a;c;ue está sujèitá;.em cdriferm'idVdè-com aleg^ pertinente; II -
o signatário é representante légal,•desta"émpresa, ãssuminíió o compromisso dê ihfornnar à Secretaria da
Receita Federai^dp Brasil e à PGs'soa?jurfdicàVp^gadora,cimediaí^enté7-Wentua^ da
presente situação, e está ciente de^què'á^felsidáde)m Informações, sem prejuízo do
disposto no art. 3^ da Lei n9 9.430,Ide!l996,;asujeitará/^^^^^ demais pessoas que para ela
concorrem, às penalidades previstas náilêgidaçãb cnminaLeWbütárí^ relkivas-à^fal^^^^ ideológica (art.
299 do GÓdieO PenaHe an mnÍP mntra a nrrlam *tríKi >1.» / >.4- t*«.: J.n.n -I- • i .299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem'tributaria (art le da
1990). I . V

Locai e data.

Assinatura do Responsável

Lei ns 8.137; de 27 de dezembro de
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ESTADO DO MARANHÃO

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

CNPJ N2 06.089.668/0001-33

PREGÃO PRESENCIAL N2 XX/XXX

ANEXO Xill

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

ubnca

^ ' »L ' IOBJETO: Registro de/Preços para a prestação de sérvlços de Deslnsetlzação, Desratização, Descupinízação,
Roço, Capina, Poda de Árvores, Limpeza de Caixa d'águã e Limpeza de Cjsterna para as diversas secretarias
de São João dos Patos/MA.

1. -
1

Processo ns XXXXXXXXXXXXXXXX

Razão Social: i

CNPJ n2

(.•r

v;

.. >!

Endereço: ' 1kfr - ;
E-mall: : - "-"'r; ',\ / r, - \- • i , ;
Cidade: i \ ^ / : . fi • f i . !
Estado: f ' l''i i ! '

Telefone: ^ Fax;'!- El:' >.'-i
Pessoa para contato: li f' . i - t
Recebemos nesta jdata, cópia do Instrumento

! v'V
Local: !

convocatório da.licitação

. de /

.âclrria identificada.1 j .--i • f
7--> • 5

0} " J: i
> \í''- Mí 1- :

rM ; 1 :

Senhor Licitante, '

Visando comunicação futura entre esta prefeitura e essa empresa, splicitò ,de Vossa-Senhoria preencher o
recibo de entrega ^do edital e remeter ao Departamento de Licítaçõés eContratos, da Prefeitura Munídpal de São
JoaodMPatos/MAppr meiodoe-maiJ: CDl5ÍDma@gmail.com.nt. ppccnaimontb 4'a do recibo exime o

regoeiro o Departamento de Licitações e Contratos,^ da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA da

adkionafs^^° eventuais retificações ocorridas no instrumento-convocatório,^ bem cbmo de quaisquer informações

Cidade - MA, de de 2021.
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