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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BER

ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 863

BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ABERTURA:

DATA: ro de abril de zorg - HORAS: r5:oo

PROCESSO ADMINISTRATM No 2o19o3o1o - CPLIPMSB/MA
CONVTTE N. o o4/zor9

A PREFEITURA MUNICIPAI DE SÃO BERNARDO, localizada à Pç Bemardo Coelho de Alm_eida 863 -
Centro - São Bernardo - MA, através de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICrrAÇÃO - CPL
instituída pela Portaria no oo3 de o3 de janeiro de zor9, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará Licitação na modalidade CONVITE para Contratação de empresa para
prestação de serviços com confecção de lixeiras e de abrigos para parada de ônibus para a Prefeitura
Municipal de São Bernardo/MA; em regime de MENOR PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a
ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposições da l,ei Federal no 8.666/93, e legislação
pertinente. A CPL receberá a DOCUMENTAçÃO e PROPOSTA até as r5:oo hs do dia ro de abril de zorg
em seu endereço supracitado, em ato público, atendidas as especificações e formalidades dos anexos que
seguem:

r - OBJETO:
r.r O o§eto da presente licitação, consiste na Contratação de empresa para prestação de serviços com
confec$o de lixeiras e de abrigos para parada de ônibus para a Prefeitura Municipal de São
Bernardo/MA, conforme anexo I.

r.z O tipo de licita$o para este conüte: MENOR PREÇO POR ITEM
z - A Prefeitura Municipal de São Bernardo se compromete:
a) Recebimento e protocolo de eventuais recursos administrâtivos com encaminhamento para anáIise da
CONTRATADA;

2 _ DA YIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 - O contrato â ser firmado entre as partes terá vigência 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 convocada para a assinatura do respectivo contrato, deverá apresentar-
se no prazo máximo de o3 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação.

3 - FORMA DE PAGAMENTo:
3.r - O pagamento seú efetuado através de transferência bancária, após a emissão de nota fiscal e
atestada pelo Setor competente.

4 - FASE DE HABILITAÇAO - EI'{!'ELOPE 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 constitutivo, estatuto ou contÍato social em vrgor, devidamente registra tratando de
sociedades comerciais e, no cc) Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedade
prova de diretoria em exercicio.

anhada de

c) Decreto de autorização, em se tÍatando de empÍesa ou sociedade estrangeira em ameoto no pais, e
ato de registro ou autoriza
asslm o exlgrri

ção para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO B

ESTADO DO TIIARANHÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO

BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88
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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 domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão unificada
expedida pela Seoetaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGF§, referente a todos os cÍéditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAII) por elas
adminisEados, inclusive os previdenciários (PORTARIA PGFN/RFB N' 1.751, DE 03 DE OUTUBRO DE
2014);

d) Prova de regularidade paÍa com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certid.ito Negativa de
Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do proponente, ou outÍa equivalente, na
forma da Lei;

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

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços FGTS, através da
apresentação do CRF - Certificado de Regrrlaridade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal,
demonsüando siruação Íegular no cumprimento dos encargos sociais instituÍdos por Lei.

g) Prova de inexistênoa de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa (CNDT).

h) As microempresas e empresas de pequeno pone deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

i) Quando uma miooempresa ou empresa de pequeno porte for declarada vencedora e haja alguma Íestrição
quanro à regularidade fiscal, será asseguÍado 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 periodo a
cntério da Administração Pública, para regiaizaçã,o da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidÕes negativas ou positivas com efeito de negativa.

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

contratação, sem prejuízo das sançÕes previstas no ârt. 8l da Lei 8.óóó de21 de junho de 1993, sendo
facultada à Administração convocar os ücitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.

4.3. DAQUALIFICAÇÀO ECONOMICA E FTNANCEIRA:
a) cenidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pesoa juridica.

5- DA PARTICIPAÇA O DE MICROEMPRESA e EMPRESA UENO PORTE
5.1 - Se â participante do certame for empresa de pequ ou microempresa, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de regulari l, mesmo que esta apresente alguma
restri$o, conforme estabelece a [,ei Complementar notz3

5-z - Havendo alguma restrição na comprovação da fiscal, será assegurado o prazo de
oz(dois) dias úteis, cujo termo inicial correspondeÉ que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual peúodo, cntério da Administração Pública, para aa
regulariza@o da documentação, pagamento ou parcel do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou posiüvas com efeito de certidão negativa.

5.3 - A não-regularização da documentação, no prazo preüsto no §ro do Art. 44, da LC p1/zoo6,
implicará decadência do direito à contrata@o, sem prejuízo das sanções preüstas no Art. 8r da tei 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.

5.4 - Na licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação pâra as
microempresas e empresas de pequeno porte,

5.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas âpresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno poúe sejam iguais ou até ro%,(dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.

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

a) A microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada poderão apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 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, dal-C t2\l2oo6, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese dos §§ 10 e 20 do Art. 44 da I-C \2312o,c,6, 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 §§ 10 e zo do Art. 44 da LC tz3lzoo6, será realizado
sorteio entre elas para que identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

d). Na hipótese da não-contratação nos termos previstos 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 rzglzoo6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6 - PROPOSTAS DE PREçOS - EN!'ELOPE No. 02:

6.r - PRÁZO DE VAIIDADE - As propostas consignadas vincularão o proponente no prazo de 6o
(sessenta) dias, contados da abertura do certame.

6.2 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - o julgamento e classificação das propostas, serão avaliados em
função do MENOR PREÇO POR ITEM, classificando-se em primeiro lugar a proposta formulada de
acordo com as especificações anteriormente descritas e que consignar o MENOR PREÇO POR mEM.
Ocorrendo empate, adotar-se-á o critéúo de sorteio, conforme Art. 45, parágrafo segundo da l,ei
A.666 /9s.

6,3 . FORMA DE ETABORAÇÃO DAS PROPOSTAS:
a). As propostas deverão ser datilografadas ou impres português, datadas e assinadas pelosS

representantes legais das licitantes, rubricadas nas
rasuras, ressalvas ou entrelinhas.
b) Consignar o PREÇO TOTAL em algarismos roman
c) O preço ofertado deve conter a incidência de
custos de frete, considerando o local dos serviços

se houverem, isentas de emendas,

em moeda corrente nacional;
geral da proposta, já incluídos os
neste instrumento, com encargos

fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, cotados em te nacional.

7- DOS RECURSOS
Em todas as fases da presente licitaÉo, serão obse âs norrnas previstas nos incisos, alíneas e
parágrafos do art. ro9 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

ou

8 - DAS PENALIDADES
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8.r - A empresa contratada que incorrer nas responsabilidades prescritas nos aúigos 8r "caput", 86 e 87,
da [.ei Federal n'8.666/93, alterada posteriormente, ficará sujeita à aplicação de:

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

8.r.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;

8.r.3 - Multa de ro% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução totâl 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;

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

a) advertência;

b) suspensão temporária de participação 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 Administração Pública.

8.3 - 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 arrolados no art. 78 da t ei
a.666/%.

8.4 - A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for o caso, cobradajudicialmente;

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

09 - DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contrataÉo oriunda desta licitação correrão por conta da dota@o
orçamentária:

DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

04.l22.OO5O.2O23.OO0O - MANUTENÇÂO p COOnpeUeÇÃO DA LINPEZA
PÚBLICA
339039-000 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS:
1o.1 - Os proponentes para participarem desta lici
condições estabelecidas neste edital licitatório.

o d estar de pleno acordo com todas as

ro.z - As empresas licitantes, que não âtenderem, ou ntes com as condições estabelecidas e
preüstas neste Edital Licitatório, na Fase de Habili
contiverem preços excessivos, e/ou manifestamente

Fase de Julgamento das Propostas, que
íveis, serão declaradas INABILITADÂS e/ou

DESCIÁSSIFICADAS, respectivamente, pela Comissão anente de ücitações.

1o.3 - O contrato administrativo derivado da presente licitação, podeú ser rescindido na ocorrência das
situações elencadas no artigo 7 e seguintes da tei Federal n' 8.66ó/93, em sua atual reda$o.

ro.4 - A rescisão unilateral decorrente das hipóteses previstas nos incisos I, II, V e VII, do artigo 78 da
ki 8.66ó/93, não dispensam a aplicação de outras sanções cabíveis e legais.

dive
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO

BERNARDO/MA
Cí{PJ: 06.125.389/0001-88

MODALiDÀDE-

EuBq
)

lo.b - Os documentos para a FASE DE HABILITAÇAO, bem como, as PROPOSTAS DE PREÇOS,
deverão ser apresentados em envelopes distintos, deüdamente lacrados, contendo a seguinte indica@o
nâ parte externâ (exemplo):

PREFEMURA MI,JMCIPAL DE SAO BERNARDO
CARTA - CONVTIE No. or3/zor9, para Fornecimento de material Permanente para a Secretaria
Municipal de São Bemardo/MA, com encerramento às r5:oo horas do dia ro de abril de zor9.

ENVELOPE No. r "DOCUMENTAçÃO", quando for documentação e
EIWELOPE No. 2 "PROPOSTA DE PREÇOS", quando for proposta de preços.

10.6 - Os envelopes no r e z contendo respectivamente a "Documentação e Proposta de Preços" deverào
ser entregues no Setor de Licitações, Pç Bernardo Coelho de Almeida 863, na cidade de São Bernardo,
Estado do Maranhão, parâ selem protocolados impreterivelmente até às r5:oo horas do dia ro de abril
de zorge abertos em ato público na presença da Comissão Municipal de Licitação e dos representantes
das empresas licitantes pr€sentes às r5:oo horas do mesmo dia.

ro.7 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, aquele que o
tenha aceitado sem obje@o ou venha apontar depois do julgamento falhas ou irregularidades que o
üciaram, hipótese em que tal comunicaÉo não terá efeito de recurso (Art. 4t, parágrafo ro. e zo. da lei
8.666/%).

ro.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 Ameida 863, nesta Cidade, aos cuidados da Comissão Municipal
de Licitações.

1o.9 - Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame
junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, Pç Bernardo Coelho de Almeida 863, nesta Cidade, no
horário de 8:oo as rz:oo horas, obedecendo aos seguintes critérios.

ro.1o - Não seúo 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 8.666/93.

ro.rr - Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais quanto ao Conüte.
ro.r2 - Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas às demais firmas que tenham
adquirido o presente Conüte.
11 -12 - Integra o presente Edital, como se transcritos, a Minuta do Contrato.

Prefeitura Municipal aos oz de abril de zorg

A. LIMA

e São

es

Presidente unicipal de Licitação

ll:*{ .FOLHAN" /í .
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PROCESSOír.rÇc ír (r

{

PI.AN]LHA ORÇAMENTT{RLC.

NR SER\'IÇOS UND QTD VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

o1 CONFECÇAO DE LIXEIRÂS SUSPENSAS TEI-A.DA I ND 12,OO 9o1,66 ro.819,92

T]}ID 2,OO 8.70o,oo t7.4OO,OOo2 CONFECÇÃO DE ABRIC,OS PARA PARADA DE ÔNIBUS,
SENDO EM TUBO METÀLON zoxTo EM CHAPA 14 E
COM TELHADO EM CHAPA 18" PRETA 2Xr, COM
BANCO EM METALON 2oXSo MEDINDO 3X2 COM
PINTURA E SOLDA E COM PINTURA DE T,OC,OMÀRCA
DÀADMINISTRAÇÃO

VALOR TOTAL R$: e8.zr9,9z

( \'INTE E OITO MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOYENTA E DOIS CENTAVOS)

I

I

I
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 8
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ANEXOI
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

coNTRATO Ne ------l-------
PRADM: Nq /--CPL-PMSB/MA

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL,

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A
EMPRESA 

-., 

E DO OUTRO A
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO -

MA.

Aos /-, de um lado a EmPresa situada
inscritâ no CNPf sob o no doravante denominada simplesmente

"CONTRATADA" e do outro lâdo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA, situada Pç Bernardo
Coelho de Almeida 863, Centro - São Bernardo - MA, Estâdo do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o no
06.125.389/0001-88, neste ato representada por seu Presidente, Senhor residente e

domiciliado na cidade de dorâvante denominado simplesmente CONTRATANTE, acordam
em assinar o presente Contrato resultánte do CoNVITE N.s 

-/- 

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:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente conEâto tem por base legal o processo Administrâtivo nq

referente ao Conüte 

- 

tendo por objeto Contratação de empresa para prest2ção de serviços com
confecção de lixeiras e de abrigos para parada de ônibus pâra â Prefeiturâ Municipal de São

Bernardo/MA. Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATAI,ITE, Os fornecimento constantes do Edital,

do qual a C0NTRATADA foi vencedora; Integram o presente contrato, independentemente de transcrição,
o Edital, seus anexos e a Propostâ da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso xl de
vinculação ao edi
licitânte vencedor

tal de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, nviteeapropostâdo

CLÁUSULA SEGUNDA _ DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

0s serviços constantes do Edital supra-citados serão solicitação da

CONTRATANTE, de acordo com a necessidade verificada. A CONTRATADA cum rá o objeto deste Convite,
- CPL;no prâzo pré-estabelecido neste Edital e seus Anexos do Conüte nq

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

valor de -------
CúUSULA QUARTA _ DO REAJUSTE

Em caso de reajustamento, o mesmo será realizado com base nos índices estâbelecidos
pelo Governo Federal.

CLÁUSULA QUINTA. DoS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÔES

Além do que estabelece o CONMTE, nca a licitánte obrigada a aceitar nas mesmas
condições contratuais, o aumento ou a redução da quantidade conEatada até 2syo do valor original.

CLÁUSULA sExTA - DA DoTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do obieto correrão por conta da seguinte Dotação:

o4.t22.0050.2023.0000 - MANLTTENÇAO E COORDENAÇAO DA LIMPEZA
PÚBLICA

I

I
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339039-000 Outros serviços de tercekos Pessoa Jurídica

CúUSULA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃo: o presente contraro üncula-se ao edital de
CONVITE N.q 

- 

e à proposta da CONTRATADÀ

cLÁusuLA 0ITAVA - DA vlcÊNCIA Do GoNTRATo: o presente contraro entrará em
ügor na data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de execução de --- - ( -"--"--l meses, podendo
o mesmo ür a ser prorrogado por iguais e sucessivos perÍodos com vistas a obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a Administrâção de acordo com o art. 57, inciso l, da Lei nq 8.666/93

cúusuLA N0NA- DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do Contrato será eFetuada pelo
Sr. 

----- 

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

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
aJ Acompanhâr e fiscalizar a execução do contrato;
bl Designar um servidor que será responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçào

da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigações,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o

que for necessário a regularização dâs faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Mâximo de presteza, mediânte solicitação

escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orientações em todos os casos
omissos;

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ DAS oBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Executar o objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
0rdem de fornecimento 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 contrato;

c) Arcar com todas as despesas, exigidâs por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, preüdenciários, e comerciais resultântes da execução do
contrato e outros correspondentes;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DAS PENALI
O descumprimento, total ou parcial , por parte TADA, de qualquer das

obrigações ora estabelecidas, suieitârá a CONTRATADA as sanções p
Federal n" 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMERO - O aüaso injustificado

os artigos 81 a BB da Lei

o cumprimento do objeto deste
Contrato sujeitará a CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,30lo (três centésimos por cento)
ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 100/o [dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDo - Além da multâ indicada no parágrafo anterior, a

CONTRATANTE poderá garantida a préüa defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução
total ou parcial do Contrato, as seguintes sânções:

a) Advertência;
b) Multe 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;
dJ Declaração de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administraçào

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 8
BERI{ARDO/MA

Cl{PJ: 06.125.389/0001-88

PM .F0LHANo____j ) _
I c,l\ c3c í

À100ÂLiDf,et_-

vr§ENrRo -
q\/
o

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

PARAGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita
comunicação escritâ à CONTRATADA e publicada no iornal Oficial do Estado, constândo o fundamento
legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as

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

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

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o etraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - â paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não
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 sua execução, anotadas na forma do § 1a

do art.67 destâ Lei Federal nq 8.666/93;
i) - â decretação ou a instauração de insolvência ciül;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

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

justiÍicadas e determinadas pelâ máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

C0NTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por pârte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou compras,

acarretando modificação do vâlor inicial do contrato além do limite permitido no § 1e do art.65 desta
lei;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escritâ da CONTRATANTE, por prâzo
superior a 120 (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totâlizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizaçôes e mobilizações e outras preüstas, assegurado a CONTRATADA, 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) s pagamentos devidos pela
de calamidade pública, graveCONTRATANE decorrentes dos fornecimentos já recebidos sal

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRA ireito de optar pela suspensão
do cumprimento de suasobrigações até que seja normalizada a

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de ntratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e defesa

PARÁGRAFO SEGUNDO _ A rescisão deste Co poderá ser:
a - DetermÍnada por ato unilateral e

enumerados nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
scrito da Administração nos casos

b- Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitaçâo,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

c) ludicialmente nos termos da legislação

DÉCIMA QUARTA _ DAs coMUNICAÇÔES

I
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Qualquer comunicação 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

efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas justificativas, no caso preústo no

art. da Lei n'8.666/93.

DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de SÃO BERNARDO/MA, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da execução do presente Contrato.

E por combinarem com todas as cláusulas e condiçôes contratadas, assinam este

instrumento de Contrato de Fornecimento, em 03 (três) üas de igual teor e forma que vai também assinado

por duas testemunhas a tudo presente

SAO BERNARDO -MA, EM

Contratante Contratada

TESTEMUNHA§:

CPF: CPF:

Id;
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MODELO DE DEC I-A.RAçÀO

DECIÁRAçÃO EM CI,]MPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO )OilIII DO ART. 7O P4
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: CONVTIE NR. or3/zo19

Prezado Senhor,

, CNPJ no
sediada em por intermédio de seu representante legal
Sr(a) poúador(a) da Carteira de Identidade no

e do CPF no 

-, 

DECLq,RA, para fins do disposto no inciso
V do art. z7 da Íni no 8.666, de zr de junho de 1993, acrescido pela l,ei no 9.854, de z7 de outubro de
1999, que não emprega menor de r8 (dezoito) anos em trabalho nofurno, perigoso ou insalubre e nâo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 4 (quatorze) anos, na condiSo de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmaüvo, assinalar a ressalva acima).

(nome da emDrcsa)
(endereco completo)

(nome, cargo, assinatura do represen
em papel timbrado da empresa,

........'...'.'..'.'.(.'.'J' .'..... de de zorg

da proponente,
identificado)a

I ?i(rÇES§o
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

ESTADO DO MARANHAO
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DECIÂRAçÃO Dn rUeXSrÊUCU DE FATOS

SUPERVEMENTES IMPEDITTVoS Du uaBll,maÇÃo

Ref.: CONVTIE NR. o$/zor9

Prezado Senhor,

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

DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos
do § zo, do art. 32, da I-ci no 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que
seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

......................(....J, ....... de de zor9.

(nome, cargo, assinatura do representan te da proponente,
em papel timbrado da empresa, te identificado

I

e do CPF no
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Para:
Assessoria Juúdica desta Prefeitura;

encaminhando a V. Sa., para análise e ap
ot3/zor9 cujo objeto trata da Contratação
lixeiras e de abrigos para parada de ônibus

Prefeitura Municipal de São Bernardo, em z9 de março de zorg

ta do Edital, proveniente do Conüte no
de serviços com confecção de

pal de São Bernardo/MA.

A. LIMA

Sr. Assessor,

Em cumprimento aos preceitos parágrafos único da tei 8.666/93, estamos

P
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do art.
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