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TIPO: MENOR PRX,ÇO GLOBAL
ABERTURA:

DATA: Bo de janeiro de zorg - HORAS: 1o:oo

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2or9oror7- CPL/PMSB/MA
CONVITE N. o oorfzorg

A PREFEITURA MUNICIPAI DE SÁO BERNARDO, localizada à Pç Bernardo Coelho de Ameida 862 -
Centro - Sào Bernardo - MA, através de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÀO - CPL
instituída pela Portaria no oo3 de o3 de janeiro de zor9, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará Licitação na modalidade CONVTIE para ContrataÉo de empresa para locaçào
de Softwares do sistema de Contabilidade pública de folha de pagamento para atender a Prefeitura
Municipal de São Bernardo/MA; em regime de MENOR PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a
ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da ki Federal f 8.666199, e legislação
pertinente. A CPL receberá a DOCUMENTAÇÃO e pnOpOSte até as ro:oo hs do dia 3o de janeiro de
2or9 em seu endereço supracitado, em ato público, atendidas as especificações e formalidades dos
anexos que seguem:

r - OBJETO:
r.r O objeto da presente licitação, consiste na Contratação de empresa para locação de Softwares do
sistema de Contabilidade pública de folha de pagamento para atender a Prefeitura Municipal de São
Bernardo/MA. conforme anexo I.

1.2 O tipo de licitação para este convite: MENOR PREÇO GLOBAL
2 - A Prefeitura Municipal de São Bernardo se compromete:
a) Recebimento e protocolo de eventuais recursos administrativos com encaminhamento para análise da
CONTRATADA;

2 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 - O contrato a ser firmado entre as partes terá ügência até 3r de dezembro de zor9, contados da data
da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da contratante.
2.2 - A licitante vencedora ao ser conr-ocada para a assinatura do respectivo contrato, deverá apresentar-
se no prazo máximo de o3 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contrataÉo.

B - FORMA DE PAGAMENTO:
3.r - O pagamento será efetuado através de transferência bancária, após a emissão de nota fiscal e

atestada pelo Setor competente.

4 - FASE DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE NO. 01:

4.r - Os proponentes deverão apresentar para a Fase de Habilitação, em original ou por processo de
cópiasjá deüdamente autenticados em cartório competente, ou reconhecido pela Comissão Permanente
de Licitação os seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutiyo, estatuto ou contrato vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no cc) Inscriçâ Ato co tivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova de diretoria em exercício.
c) Decreto de autorização, em se tÍatando de em estrangeira em funcionamento no pais, e

órgão competente, quando a atividadeato de registro ou autorüação para funcio
assim o exigir;

ou
ido pelo
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4.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicÍlio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade hscal peÍante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão unificada
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tÍibutários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive os previdenciários (PORTARIA PGFN/RFB N" L751, DE 03 DE OUTUBRO DE
2014):

d) Prova de regularidade para com a Fazenü Estadual, mediante apresentaçáo de Certidão Negativa de
Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do pÍoponente, ou ouÍa equivalente, na
forma da Lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Cenidão Negativa de
Débito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do pÍoponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, atraves da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal,
demonstrando situaÇão regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

g) Prova de inexistência de débitos iladimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apÍesentação de
cenidáo negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo DecÍeto-L.ei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

h) As microempresâs e empÍesas de pequeno porte deveÍão apÍesentar toda a alocumentação exigida para
efeito d€ regularidade fiscal, mesmo que esta apr€s€nte alguma Íestrição.

i) Quando uma microempresa ou empresa de pequeno pone for declarada vencedora e haja alguma restÍição
quanto à regularidade hscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a
criterio da Administração Pública, para Íegr]lat',zaçao da documentação, pagamento ou parcelamento do
debito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

j) A não ÍegdaÍizaçã.o da documentação no prazo acima previsto, implicará em decadência do direito à

contratação, sem prejuizo das sançôes previstas no art. 8l da Let 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo
facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classiflrcação, para â assinatura
do contrato. ou revogar a licitação.

5- DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA C EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
4.1 - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá apresentar
toda â documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, conforme estabelece a Lei Complementar no123l2006.

4.2 - Havendo alguma restrição na comprova@o da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
o2(dois) dias úteis, cujo termo inicial correspon o momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual
regularização da documentação, pagamento ou

, a critério da Administração Pública, para a
nto do débito, e emissão de eventuais certidões

negativas ou positivas com efeito de certidão nega

4.3 - A não-regularização da documentação, no prazo preüsto no §ro do Art. 44, da LC L23l2oo6,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções preüstas no Art.8r da Lei no.
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8.666, de zr de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

4.4 - Na licita@o será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

4.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até rcyo(dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.

a) A microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada poderão apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do ceÉame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.

b). Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do
caput do Art. 44, daLC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese dos §§ ro e zo do Art. 44 da lf tzglzooí, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.

c). No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ ro e 20 do Art. 44 daLC tz3lzoo6, será realizado
sorteio entre elas para que identifique aquela que prímeiro poderá apresentar melhor oferta.

d). Na hipótese da não-contratação nos termos preüstos no caput do Art. 44 da LC rz3/zoo6, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e) O disposto no Art. 44 da LC rz3/zoo6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

S - PROPOSTAS DE PREÇOS - BN\TELOPE No. os:

valor total dos serviços: Rg: 33.5oo,5o (trinta e três mil quinhentos reais e cinquenta
centar,os).

5.1 - PRAZO DE VAIIDADE - As propostas consignadas üncularão o proponente no prazo de 6o
(sessenta) dias, contados da abertura do certame.

s.2 - cRITÉRIos DE JULGAMENTo - o julgamento e classifica o das propostas, serão avaliados em
função do MENOR PREÇO GLOBAL, classificando-se e ro lugar a proposta formulada de
acordo com as especificações anteriormente descritas e nar o MENOR PREÇO GLOBAL.
Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério de sorteio, confo
8.666193.

LOTE 1- CARNAVAL
ITEM DESCRTÇÃO EMB OUANT V.IINIT V. TOTAL

1 Manutenção e suporte técnico de software
(sistema) de contabilidade e folha de
paqamento

mensal 11 3.o45,5t) 33.500,5()

33.500,50
-

5.3 - FORMA DE EI-ABORAÇAO DAS PROPOSTAS

45, parágrafo segundo da Lei

4.6 - Para efeito do disposto no Art. 44 daLC rz3/o6, ocorrendo o empate, proceder-se- á da seguinte
forma:

ttl
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a). As propostas deverão ser datilografadas ou impressas em português, datadas e assinadas pelos
representantes legais das licitantes, rubricadas nas demais folhas se houverem, isentas de emendas,
rasuras, ressalvas ou entrelinhas.
b) Consignar o PREÇO TOTAI em algarismos romanos e por extenso, em moeda corrente nacional;
c) O preço ofertado deve conter a incidência de impostos no total geral da proposta, já incluídos os
custos de frete, considerando o local dos serviços e outros previstos neste instrumento, com encargos
fiscais, comerciais, sociâis e trabalhistas, cotados em moeda corrente nacional.

6- DOS RECURSOS
Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as norÍnas preüstas nos incisos, alineas e
parágrafos do art. ro9 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

7 - DAS PENAIIDADES
7.1 - A empresa contratada que incorrer nas responsabilidades prescritas nos artigos 8r "caput", 86 e 87,
da Lei Federal no 8.666/93, alterada posteriormente, ficará sujeita à aplicação de:

7.r.r - Multa de o,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, limitado está a
o5(cinco) dias após a solicitação da Prefeitura, após será considerado inexecução contratual;

7.t.2 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução parcial do
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de or (um) ano;

7.1-J Multâ de ro%o (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução total do contrato,
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de oz (dois) anos;

7.2 - Independentemente das multas preüstas, a Administração municipal poderá, garantida a defesa
préüa, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária de participaSo em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a oz (dois) anos;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra@o Pública.

7.3 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e

legais aplicáveis. Constituem também, motivos para a rescisão do contrato os ârrolâdos no ârt. Z8 da Lei
8.6661%.

7.4 - A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

7.5 - Nenhum pagamento será feito à empresa adjudicada vencedora que tenha sido multada, antes de
paga a multa;

O8 _ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTT(RIA
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta
orçamentária:

correrão por conta da dotação

DOTAÇÃO ORÇA]VIENT I(IUA

04.122.oo5o.2o18.ooo - MANL.ITENÇÃO COORDENAÇÃO DA CONTABILIDADE
339o39 - ooo - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

2L_
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,9 - DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.r - Os proponentes para participarem desta licitação, deverão estar de pleno acordo com todas as
condições estabelecidas neste edital licitatório.

9.2 - As empresas licitantes, que não atenderem, ou forem divergentes com as condições estabelecidas e
preüstas neste Edital Licitatório, na Fase de Habilitação, ou na Fase de Julgamento das Propostas, que
contiverem preços excessivos, e/ou manifestamente inexequíveis, serão declaradas INABILITADAS e/ou
DESCTÁ.SSIFICADAS, respectivamente, pela Comissão Permanente de Licitações.

9.3 - O contrato administrativo derivado da presente licitação, poderá ser rescindido na ocorrência das
situações elencadas no artigo 77 e seguintes da Lei Federal n' 8.666/93, em sua atual redação.

9.4 - A rescisão unilateral decorrente das hipóteses preüstas nos incisos I, II, V e VII, do artigo 78 da Lei
8.666193, não dispensam a aplicação de outras sanções cabíveis e legais.

9.5 - Os documentos para a FASE DE HABILITAçÃO, bem como, as PROPOSTAS DE PRIÇOS, deverào
ser apresentados em envelopes distintos, deüdamente lacrados, contendo a seguinte indicação na parte
externa (exemplo):

PREFEITURA MTINICIPAL DE SÃO BERNARDO
CARTA - CON!'ITE No. oo1/2o19, para Fornecimento de material Permanente para a Secretaria
Municipal de São Bernardo/MA, com encerramento às ro:oo horas do dia 3o dejaneiro de zor9.

EN\,'ELOPE No. 1 "DOCUMENTAÇÃO", quando for documentação e
ENVELOPE No. 2 "PROPOSTA DE PREÇOS", quando for proposta de preços.

9.6 - Os envelopes no 1 e 2 contendo respectivamente a "Documentação e Proposta de Preços" deverão
ser entregues no Setor de Licitações, Pç Bernardo Coelho de Almeida 862, na cidade de §ão Bernardo,
Estado do Maranhão, para serem protocolados impreterivelmente até às ro:oo horas do dia 3o de
janeiro de zorg e abertos em ato público na presença da Comissão Municipal de Licitação e dos
representantes das empresas licitantes presentes às 10:oo horas do mesmo dia.

9.7 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, aquele que o tenha
aceitado sem objeção ou venha apontar depois do julgamento falhas ou irregularidades que o üciaram,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso (Art. 4r, parágrafo 10. e 20. da Lei 8.666/93).

9.8 - Nenhum tipo de impugnação a este edital licitatório, bem como Recurso Administrativo, será aceito
por üa "fax ou e-mail", e somente será considerado válido se for entregue em original e protocolado no
setor de protocolo da Prefeitura Municipal, no endereço Comissão Permanente de Licitação - CPL, Pç
Bernardo Coelho de Almeida 862, nesta Cidade, aos cuidados da Comissão Municipal de Licitações.

9.9 - Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame
junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, Pç Bernardo Coelho de Almeida 862, nesta Cidade, no
horário de 8:oo as rz:oo horas, obedecendo aos seguintes critérios.

9.1o - Não serão levadas em consideração, pela Comissão, quaisquer consultas, pedidas, ou reclamações
relativas ao Conüte que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas, ou por fax,
até oz (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes, ressalvado o disposto no
§ zo do Art. 4r da Lei no 8.666/99.

9.rr - Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais quânto ao e

9.12 - Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a t
adquirido o presente Convite.

emais firmas que tenhâm

I

9 -18 - Integra o presente Edital, como se nele estivessem trânscritos, a Minuta do Contrato.
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AIYEXO I
MTNUTA DO TERMO DE CONTRATO

coNTRATO Ns --------l--------
pRADM: Ns_/_ _ CPL_PMSB/MA

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL,

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A
EMPRESA 

-., 

E DO OUTRO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO -

MA.

Aos _/ _/ 

- 

de um lado a Empresa _., situada
inscrita no CNPJ sob o no doravante denominada simplesmente

"CoNTRATADA" e do outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA, situada Pç Bernardo
Coelho de Almeida 862, Centro - São Bernardo - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPI sob o no
06.125.389/0001-88, neste ato representada pelo Senhor residente e domiciliado na
cidade de doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, acordam em assinar o
presente Contrato resultante do CONVITE N.n 

-/- 

tudo de acordo com a Lei Federal no 8.666 de
21 de 06 de 1993 e suas alterações na Lei no 8.883/94, o qual será regido pelas Cláusulas seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO
O presente contrato tem por base legal o processo Administrativo ns

referente ao Conúte tendo por objeto Contrataçâo de empresa para locaçâo de Softwares do
sistema de Contabilidade pública de folha de pagamento para atender a Prefeitura Municipâl de Sào

Bernardo/MA. Obriga-se a C0NTRATADA a fornecer à C0NTRATANTE, os serviços discriminados e constantes
do Edital, do qual a CoNTRATADA foi vencedora; Integram o presente contrato, independentemente de
transcrição, o Edital, seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI

de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do
licitânte vencedor.

cúusulA SEGUNDA - DA ExEcuçÃo Do coNTRATo
Os serviços constantes do Edital supra-citados serão realizados conforme solicitação dâ

CONTRATANTE, de acordo com a necessidade verificada. A C0NTRATADA cumprirá o objeto deste Convite,
no prazo pré-estabelecido neste Editâl e seus Anexos do Convite nq 

- 

- CPL;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
A CONTRATANTE pagaÉ à CONTRATADA mediante nota fiscal, tendo o presente contrato

valor dc

condições contratuais, o aumento ou a reduÉo da quantidade contrâta o/o do valor

CúUSULA sExTA - DA DOTAçÃO ORÇA

As despesas decorrentes da execução do objeto correrâo por conta da Dotaçâo:

DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
o4.122.oo5o.2o18.ooo - MANIITENÇÃO COORDENAÇÃO DA CONTABILIDADE
339039 - ooo - Outros ServiÇos de terceiros Pessoa Jurídica

origrnal.

.*-2--,a
Çc

CúUSUIA QUARTA - DO REAIUSTE
Em caso de reajustamento, o mesmo seÉ realizado com base nos índices estabelecidos

pelo Governo Federal.

cúusuLA eurNTA - Dos AcRÉsclMos ou suPREssÕEs
Além do que estabelece o CONVITE, fica a licitante obrigada a aceitár nas mesmas
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CúUSUfa sÉftue - DA vlNcUIÁÇÃo: o presente contrato vincula-se ao editâl de
coNvlTE N.e _ e à proposta da C0NTRÂTADA.

cúUsura olreve - oa vlcÊlcn Do coNTRATo: o presente contrato entrará em
vigor na data de sua assinatura.e findar-se-á no prazo de execução de ------ C.- ) meses, podendo
o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e succssivos perÍodos com vistas a obtenção de preços e

condiçôes mais vantajosas para a Administração de acordo com o art. 57, inciso I, da Lei ne 8.666/93

CúUSULA NONA - DA FISCALIZAçÂo: A fiscalização do Conrrato será efetuâda
pelo Sr. 

------- 

que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à
regularização dos serviços observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste
instrumento

CúUSULA DÉCIMA- DAs oBRIGAçÕES DA CoNTRÂTANTE
A C0NTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor que será responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçào

da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigâções,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o
que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;

c) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitaçào
escrita da C0NTRATADA, informaçóes adicionais, para dirimir dúvidas e orientações em todos os casos
omissos;

d) As decisões e providências que ultrapassarem as competências, do
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;

cúUSULA DÉcIMA PRIMEIRÁ - DAs oBRIGAÇÕEs DA coNTRATADA
C0NTRATADA obrigar-se-á a:

a) Executar o objeto deste contrâto mediante emissão de Nota de Empenho ou
0rdem de Serviço expedida pelo Setor responsável;

b) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato
e de seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor
para perfeita execução do contrâto;

c) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabâlhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do
contrato e outros correspondentes;

CúUSULA DÉCTMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das

obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei
Federal n" 8.666/93.

PARÀGRAFO PRIMERO - 0 atraso iniustificado no cumprimento do objeto deste
Contrato sujeitará a CONTRATADA, à multa de mor ondente a 0,37o (três centésimos por cento)

<)or cento).

PARÀGRÁFO SEGUNDO - AIé ta indicada no parágrafo anterior, a

CONTRATADA, na hipótese de inexecução

ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite I

CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, a
total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10 0/o [dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a administração, por prazo não superior a 02 [dois] anos;

a
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinântes dâ punição.

e) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea "b".

pAruíCnepO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita
comunicação escrita à CONTI{ATADA e publicada no jornal Oficial do Estado, constando o fundamento
legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

DECIMA TERCEIRA _ DA RESCISAO
A inexecução total ou parcial deste contrâto enseja a sua rescisão, com as

conseqüências contratuais e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato;
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuâis, especificaçôes, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e

prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar â

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no inÍcio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do serviço, sem iusta causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu obieto, a associação da CoNTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação nào
admitidas no edital e no contrato;

g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a
comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a Secretário dessa Casa
Legislativa;

h) - o cometimento reiterado de faltas na suâ execução, anotadas na forma do § 1.q

do ârt.67 desta Lei Federal np 8.666/93;
i) - a decretaçâo ou a instauração de insolvência civil;
i) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
C0NTRATANTE e exaradas no processo administrâtivo a que se refere o contrato;

m) - a supressão, por pârte da C0NTRATANTE, de obras, serviços ou compras,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1a do arL 65 desta
lei;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a C0NTRÁTADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seia
normalizada a situação;

o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos dos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ass ONTRATADA o direito de optar pelâ suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que sera no a situação.

e rescisão contratual serão formalmentePARAGRÁFO PRIMEIRO - O

motivados nos autos do processo, assegurando o con itórioeaampladefesa.
PARAGRÂFO SEGUNDO - A resci o deste Contrato poderá ser

rado a

a - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos
enumerados nas alÍneas 'a' a 'i' desta cláusula:

I
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b- Amigável, por acordo entre âs partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a C0NTRATANTE;

c) Judicialmente nos termos da legislação

DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNTCAçÔES

Qualquer comunicaçào entre as partes a respeito do presente Contrato, só produz
efeito legais se processada por escrito, mediante protocolo ou por meio de registro, que comprove a sua
efetivaçâo, não sendo consideradas comunicações verbais.

DÉCTMA QUINTA - DAS ALTERAçÕES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justiRcativas, no caso previsto no

art. da Lei n' 8.666193.

DÉCIMA SEXTA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de SÀO BERNARDO/MA, pâra dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da execução do presente Contrato.
E por combinarem com todas as cláusulas e condiçôes contratadas, assinam este

instrumento de Conb'ato de Fomecimento, em 03 [três) üas de igual teor e forma, que vai também assinado
porduas testemunhas a tudo presente

SAO BERNARDO -MA, EM

Contratante Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF:CPF:
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DECLARAÇÃo EM cuMpRrMENTo Ao Drsposro No rNcrso xlo(Ilr Do
ART. 7O DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: CONVTIE NR. oor/zor9

Prezado Senhor,

ínome da empresa) CNPJ no
sediada em íenrlereco comnleto) por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade no

e do CPF no DECI-{RA, para fins do disposto no inciso
V do art. z7 da l-ei no 8.666, de zr de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de z7 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nào
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

......................(.....), ....... .le de zor9.

(nome, cargo, assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, deüdamente identificado)

t I

t
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DECLARAÇÃO DN TNEXISTÊNCIA DE FATOS

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAçÃO

Rei: CONVITE NR. oor/zor9

Prezado Senhor,

(nome da cmDresa) , CNPJ no
sediada em (endereco comoleto) , por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade no

e do CPF no , DECIARA, sob as penas da [,ei, nos termos
do § zo, do art. 32, da tÉi no 8.666/93 que âté esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que
seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

......................(.....), ....... de de zo19.

(nome, cargo, assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado
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