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EDIIAL TOMADA DE PREÇO NO OIO/20I9- CPL

POCESSO ADM: 201909001

A Preleitura Municipal de Sào Bemardo siruada na Pça Bemârdo melho de Alrneida nr 862
Centro Sao Bemardo/MA, através da Comissâo Perman€nre de Liciraçâo, insdruída por Portaria do
Poder hxecutrvo N,lumcrpal, no tXlJ cic jancrro cie 2019, torna púbirco, para conhecrmenlo dos
interessados que, de acordo com as Leis Federal no 8.666, de 2l de juúo de 1993 e suas alteraçoes
introduzrcias pela Ler no 8.88J, de OB cie;unho cie 1994, reairzará Processo hcrtârôno, na modairdade
TOMADA DE PREÇO, no tipo MENOR PREÇO. REGI\{E DE EMPRETTADA GLOBAL. para
contrataçâo de empresa especializada para Implantaçao de Servioços de Tratamento Superficial Simples
TSS em úas das Localidades BicuÍbas e Pedrinhas do municÍpio de Sao Bemardo/MA descritos no item l.
deste Edital.
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OUTUBRO DE 2019, quando seú dado inÍcio à abertura dos envelopcs de'Habilitaçao e Propostas".

l.Do Objeto:
O objeto da Licitaçâo é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para execurâr os s€n,iços

de Implanuçao de Servioços de Tratamento Superficial Simples TSS em üas das Localidades Bicuíbas e

Pedúnhas do municÍpio de Sào Bemardo/MA. de acordo crm âs Dlanilhas em anexos.

2, DOS TER\{OS DE REFERÊNCIA: DOS I'I]RI\,IOS D[ RI:FERÉ,T'.CIA

2.1 As despcsas decorrentes da contrataçâo da presente licitaçao correrào por conta de Recursos
Próprio.

Dotaçào Orçamenúna:
02 PODER EXECUTIVO
05 ORGÂO SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
OO UNIDADE SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
I 5.45 1.0780. I 007.0000 PAVIMENTAÇÀO DE V]AS URBANAS
4.4.90.5r.00 oBRAS E TNSTALAÇÕES

).2 o teto núximo dc acordo coma pianilha orçarncntária., a totalidadr dos scrüços cxplcssos no
objeto deste Edital.

2.3. PRÁZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: no minimo @ (sessenta) dias corridos, conmdos da data
prevista para abertura dos envelopes.

]. CONDIÇÔES DF PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderâo paúicipar desta Licitaçào empresâs que estejam deúdamente cadasradas na Prefeitura
Municipal de SÀO BERn-ARDO e que atendam às condiçôes e, na {ase de Habilitaçào comprovem possuir
os requisitos necessários à qualificaçao, estabelecidos ncstc Edital.

1.2.- O Ediral poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido na sala da Comissào Permanente de
Licitaçào, situada Pça Bemardo Coelho de almeida 863 - Centm - Sao Bemardo / MA, mediante o
pagamento de R$ 30,00 ( trinta reais), efetuado através de DAM - Documento de Arrecadaçao Municipal,
na sede da Prefeitura municipal.

.í, INTPEDIMENTOS
4.1. É vedada a participação de consórcio de empresas.

L

-1.2. E vedada a participaçao cie pcssoa Íisica.
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4.3. Nâo será habilitada a empresa que tcnha sido dcclarada inidônea pela Adminisraçào Pública,
Estadual, N{unicipal ou Federal, ou que esteja cumprindo susp€nsào do direito de liciur e de contratar
com os Orgàos da AdminisEaçào Pública l!Íunicipal.

.1.4 Nao poderào participar da presente licitaçao as empresas das quais servidor do MunicÍpio seja
gerente. acionista, controlador, responsár,cl técnico ou subcontratado.

4.5 cuja falCncia tcúa sido decretada, cm concurso dc credores, em dissoluçeo, em liquidaçao e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçâo;

4.6 empresas que nào tenham o CNAE (Classificaçao Nacional de Atiúdades Econômicas) compatível
com o objeto da licitaçâo

5. Dâu I Local De Recebimento

5.t. .4s ll:00 horas do dia 04 DE OUTLIBRO DE 2019, a Comissào Permanente de Licitaçao na sala da

Comissâo Permanente de Licitaçâo, situada Pça B€rnardo Coelho dc almeida 863 - Cenno - Sâo Bemardo
/ MA, serâo recebidas as documentaçÕes relativa à habilitaçao e proposta, bem como darâ inÍcio à

abertura dos envelopes da prescnt TOMADA DE PREÇO. Ocorrendo feriado ou ponto facultadvo na

data da licitaçao, seú a mesma realizada no primeAo dia úril subsequente, no mesmo local e hoúúo.

6. Documentaçâo E Proposa
6.1. Os licitantes deverào apresentar toda â documenmçao de Habiliuçao e Pmposta de Preços no dia,
hora e local citados no preâmbulo deste edital, em02 (dois envelopes lacrados e inüoláveis, em cuja pane
extema, além da razào social e endereço, esteja esuito):

ENVELOPE No 0l com as segúntes indic?çôes na parte cxtemâ:
PREFEITUK4. MUNICIPAL DE SÀO BERNÁRDO
COMISSÀO PERMANENTE DE UCITAÇÀO
situada Pça Bemardo Coelho de almeida 863 - Centro - Sâo Bernardo / 1r,ÍA

TOMADA DE PREÇO no 010/2019 CPL
.DOCI-T\,ÍENTAÇÀO DE I{ABILITAÇÀO"

E\\ EI-OPE N'02 Crm as scgúntes indicaçôcs na partc extema:
PREFEITI.IRA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÀO
situada Pça Bernardo Coelho de a.lmeida 863 - Cenffo - Sâo Bemardo / MA
ToMADA DE PREÇO no 010/2019-CPL
-ppôpôsT.4 nF pp Fcô"

6.2.4 DoCredenciamento

6.2.4.1 No local, data e hora indicados no preâmbulo deste ediul e na presença da Presidente da CPL,

será realÊado o credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente,
será necessáriâ â apresentáçào dos seguintes doc'umentos:

6.2.4.2 Ato constitutivo, estatuto ou conuato social em úgor, acompanhado da alteraçâo/aditivo
eventual da gertncia da socicdade, e demais que se achar perinente, ou ato constitutivo consolidado,
devidamente registrado, em se traando dc sociedadcs comerciais, e, no caso de sociedades por açÕes,

acompanhado de documentos de eleiçoes de seus administradores, quando o licitante Ior representado

por pessoâ que esaruariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurÍdica;

6.2.4.1 Procuraçào pardcular ou carta de credenciamento, com firma recoúecida, podendo ser utilizado
o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representâr o licitante e a praticar todos os
demais atos inerentes a TOMADA DE PREÇO.

6.2.4.4 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Pone, mediante
apresentaçào de Cenidao expedida pela Junta comercial, nos teÍnos da lnsmrçao Normativa no 103 de
j0 de abnl de 2007, expedrda pelo Departamento Nacronal de Regrstro cie Comércro DNRC, exigrda
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somente para microempresa e empresa de pegueno porte que teúa intenção de compror.,ar seu
enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento dilerenciado c
favorecido na presente licitaçâo, na forma do disposto na Lei Complcmentar no l23,de 1411212C/J,6.

6.2.4.5 Para fins de confirmaçao de poderes para subscrevêla, ou ainda cópia de traslado de procuraçào
por instrumento público, na hipótese de represenmçào por meio de prepostos;

6.2.4.6 O representante da licitanrc presente à sessào deverá cnregar a Prcsidente da CPI- o documento
de credenciamento juntamente mm a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa
arualizado, bem como a declaraçâo de atendimcnto aos requisitos de habilitaçào e CRC Certificado de
Regismo Cadastral da empresa na Prefeimra, em separado dos envelopes 'Proposta de Preços" e

'Documentos de Habilitaçao".

6.2..í.7 Os documentos necessáúos ao credenciamento poderào ser apresentados em original, os quais
far?o parte do processo liciutório, por qualquer proccsso de cópia desde que autenticada por caúório
compercnte, ou conferido por membms da equipe de apoio, inclusive a Presidente da CPL no decorrer da
sessao de licitaçao, ou publicaçao em órBào da imprensa o{icial, observados sempre os respecrivos prazos

de validade;

6.2.4.8 A cada liciunte que participâr do cename seú permiúdo somente um representante para sc

manifestar em nome do representado, desde quc autorizado por documento de habiliuçao legal, vedada à
participaçào de qualquer interessado representando mais de um liciunte.

6.?.4.9 - 
^ 

nào apresentaçào ou incorreçào de qualquer documento de credenciamenb, bem assim o nào
comparecimento do licitante ou de seu reptesenunte legal à sessâo, inviabilizará a participaçao do (s)
hcrtante (s) no c€rtame. Neste caso, o (s) portador (es) dos enveiopes podera (ao) assrstrr apenas como
ouünte (s), nao podendo rubúcar documentos ou fzer qualquer observaçào em atâ ou mesmo de se

mânifestar ou inerfeúr no desenvolvimento dos rabalhos, ressaltando que quando a documentaçâo de

credenciamento estiver, por lapso, dcntro de quaisquer dos envelopes (l ou 2), o respecúvo envelope seú
enÍegue âo licitante que estaú aumrizado a abri-lo e retirá-lâ, lacrando-o em seguida, uma vez que

cit.ado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

6.2.4.10 recomenda-se que todos os represenuntes dos licitânks p€rÍnaneçam na sessào até a mnclusào
dos procedimenms, inclusive assinando a ata respectiva, sob pcna de decadência do direito ao recurso.

6.2.4.11 Após o credenciamento, a Presidente ü CPL declaraú a abernrra da sessào e nào mais serào

admitidos novos proponentes.

6.2.-i.12 - Credencial dc representantc do licitank com a rcspecdva qualificaçao ciüI, junto a Comissào
Permanente de Licitação CPI- a scr entreguc scparadamente.

6.3 - Da Habilitaçâo Dos Licitantcs
6.3.1- A Documentaçao de Habilitaçao deveú ser entregue em 0l (uma) úa, em envelope deüdamente
fechado e rubricado no fecho.

6.3.2- A pafticipaçâo no presente pÍocedimento Iicitatório rrquer a apresentaçào de toda a documentaçào
comprobatória da necessária qualifir'açào no que se refere à:

a) Prova de lnscúçao no Cadastro Nacionâl de PessoasJurÍdica (CNPJ);

b) Prova de inscriçâo no Cadastm de Contihrrintes Fcderal, Estadual e \tunicipal, se houver relativo or.r

sede da licitante, perdnenrc ao seu rÀmo de atiúdade e mmpativel como objeto da licitaçro;

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na Íorma da lei;
c.l.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Fcderal:

. Certidão Coniunta de Tributos Federais e quânto à Diúda Ativa da trniào.

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:

*
,

tlo



PM .FOL|IÂN'

PROCESSO

MODÀLIDADE

V!STO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERTIARDO -

ESTADO DO MARANHÃO
CI{PJ: 06.125,389/0001-88

c.3) faz parte da pmva de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidao quanto à Diúda Ativa do MunicÍpio
o Certidao Negativa de Débitos Fisçais reladvos ao tributo ISSQN
o AlvaÉ de Localizaçâo c Funcionamenlo:

d) CRF Certificado dc Regularidadc do FGTS, com ralidade na data de apresentaçao da proposta.

e) CNDT Cerddao Negativa de Debitos Trabalhistx CND f , em cumprimenm à Lei 12.440/20191 e à

Resoluçao Administrativa no 1.470/20191, expediclo pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
rvs't'.tst.jus.br/certidao, atuali:ado o arl29, V ds Lei 8.666/91 e a Certidao de Debitos Administrativos
do N{TE expedida com base na Portaria 1.421dc 12 de Sercmbro de 2012.

g) Certidao EspecÍfica e Simplificada da Jr.rnta Comercial com aÉ 30 diâs antes da aberrura do certame
(apresentaçâo dos envelopes).

6.4 Quali[icaçâo Técnica

â) Comprovaçâo de aptidao para desempenho de atiúdades pertinentes e compaúveis em
caracteústicas com o objeto da licítaçao, mediante a apresentaçào de atestados fomecidos por
pessoajurÍdica de direitcr publico ou privado, reconhecidamente idôneas e reconhecida firma em
do atestante, c acompanhados de contram c nou fiscal.;

b) Regrstro ou Inscrçâo da Fmpresa e cltrs Reslxrnsáveis Técnicos ntr Conselho Regional cle

Engenhaúa, Arquitetura e Agronomia - CREÁ.

c). Declaraçao em papel timbrado e subscíu pelo represcnante legal da licitane, assegurando a

inexistência de {ato superveniente impeditivo de sua habilitaçao na {orma do § 20 do artigo 12 da Lei n.o

8.666/91, devidamente identificados nos termos do modelo do Anexo I[[ deste Edital-

d). Declaraçao de que nào emprega menores de dezoim anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre c

nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condiçao de aprendiz, a partir de quatorze
anos, de conformidade como disposto no art. 27, inciso V, da Lei n" 8.666/93.

6.5. Proposta de Preços: O envelope no 02 deverá c.onter 0l (uma) úa em original, proposta datilografada
ou impressa por qnalqner meio usual, em papel rimhrado da empresa, devidamente datada e assinada,

com o seguinte conteúdo:
o Razâo social, sede e númem da inscriç"o do CNPJ do licitânte;
. Prazo de validade da propost4 que nâo podeú ser inÍeúor a 60 (sessenta) dias corridos,

contados da data da abernrra da proposu.

6.5.1 ' A pÍoposta, uma vez aherta, r,inc'ulaú o licitante, obrigando-a a executar os serviços cotados. caso

lhe seja adjudicado o objeto da licitaçao.

6-5.2 - Pedidos de retiíicaçao, por engano no pleço ou especificaç-ro do objeto da licitaçào, somente serâo

aceims antes de aberas as propostas, nâo sendo admitida a simples oferta de desconto ou aumento de

Preços.

6.5.1 - Nào serào c'onsideradas iI§ pmpostis aprÊsenudis lora do prazo, bem como aquelas que

condverem rasuras, emendas, borrôes ou entrtlinhas em suas paftes essenciâis de modo a ensejar
dubiedade, prhcipalmente em relaçâo a ralores.

6.5.4 - Constatada declaração ou documeneçâo falsa, após inspeçào pela CPL, a licitante seú inabilitada
ou desclassifrcada, conforme o caso, sem prejúzo de outras penaliüdes.

6.5 Qualificaçâo Econômico-Financcira:

*I I
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6.5.1 Balanço patrirrnnial mm a CRP do Conador e Índices e demonstraçoes conúbeis do
último exercÍcio, na forma da lei, que comprovem a situaçào financeira da empresa (art.
no 176 da Lei 64C,{.176), ínclusive c'om os deüdos termos de abertura e encerramenro,
regisüado naJunta Comercial do Estado, assinados por profissional competente.

6.5.2 Ccrridao ncgaüva dc [a]enci; ou clrncorüLr, cxprdiü pclo Crsribúdor dir scdc da
pessoajurÍdíca, emítida até 60 (sessenta) dias consecutivos anles do recebimento dos
envelopes, quando não vicr expresso o prazo de r.,alidadc.

a) Comprovaçao de Patrimônio Liquido igual ou superior a l0% (dez por cento) do valor esrimado

da contratação.

b) Certidao ncgativa de falência ou concordata, expedida pelo distribúdor da sede da pessoa

juúdica, emitidâ até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes,

quando nâo üer expresso o prazo dc ralidade.

6.6 Os documentos exiBidos deverào ser legívcis e podeÉo ser apresentados no original ou por qualquer
processo dr côpia pre!'ramente autenncada por CaÍtôrio competente ou por seruidor da Comissào
Permanente de Licitaçao CPI- mcdiante a apresentaçào do documentr: original, ou ainda por
publicaçâo em órgâo de Imprensa Oficial.

6.7 A autenúcaçâo por servidor da Comissào PermanenE de licitaçao poderá ser realizada aré o dia útil
anterior à data marcada para a sessào de abemrra desta TOMADA DE PREÇO, no hoúrio das th às

r2h.

6.8 Para a habilitago, as ME e EPP deverão aprcscntar toda a documentaçâo exigida que será

devidamente confeúda pela Comissào. Havendo alguma resmiçào na comprovaçào da regularidade
fiscal e trabalhista, será assegumdo o prazo de 0-5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual periodo, para a regularÊaçao da documentâgo.

6.9 Siruaçào E Visita Ao l-ocal Da Obra

6.9.1 Os licitântes deverào üsitar o local onde seao realÉados os serviços, para que sejam verificadas
suas condiçôes, e apresentar ao Representante do da secretaria de Administraçào do municÍpio
de Sao Bemardo do Maranhâo N{a., â declaràçào de úsita conforme modelo no Anexo l, para
quc a risita scja atcstada. Entrc os dias ]0 dc sctcmbro dc 2019 a 02 dc outubro dc 2019. Á risita
seú acompanhada pelo engenheiro da Prefeitura Sr, Roberto Leite marcar úsiu aeavés do
telefone: 98 9 8129 - 2327

6.9.2 Declaraçào de que tal üsita foi efedvada devcrá ser anexada à documentaçao de habilitaçao da

empresa, conforme modelo no Ancxo III, e â nào apresentrlçâo da mesma é motivo súciente para
a dcsehssificaçao da empresa.

7 Do Direito De Periçao

7.1 No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicirar esclarecimentos ou impugnar estc insrrumento convocaúrio, cuja petição deverá

ser dirigida a presidente da CPL;

7.1.1 - cabeú a presidente da CPL dec'idir sobre a petiçào no prazo de 24 (únte e quatro) horas;

7.1.2 - acolhida a petiçào contra o ato convocatóúo, será designada nova data para a realÉaçào do

certame;

*
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7.2 declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifesur imediata e motiradamente a

intençâo de recorrer, com regisfio em ata da sÍntese das suas razoes, quando lhe seú concedido o prazo
de 03 (três) dias út€is para a apresentaçào das razÕes do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os
demais licitantes desde logo íntimados para apresentar contra razôes em igual número de dias, que
começarào a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada ústa imediata aos autos;

7.1 o(s) recurso(s), que nao tera (ao) efeim suspensivo, sera (ao) diügr<io (s) à autoridade supeúor,
Prefeito Municipal, por intermédio da Prcsidente da CPI- o qual pndeú reconsiderar sua decisâo, em 5
(cinco) dias úteis ou, nesse perÍodo, encaminha-lo (s) f autoridade superior, deüdamente informado,
para âpreciaÇào e decisào, no mesmo prazo;

7.4 o acolhimento de recurso impoÍará a invalidaçâo apenas dos ams insusceúveis de âproveiumento;

7.5 decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimcnais, a autoridade competente
homologaú o resuludo da licitaçao, e autorizará, respeiuda a ordem de classiÊcaçào e a quantidade dr
fornecedores.

7.6 a falta de manifestaçao imediata e moúvada do (s) licitante (s) na sessào importaÉ a decadência do

direito de recurso e a adjudicaçao do objeto da licitaçao pela Presidente da CPL ao vencedor;

8. DoJulgamenm
8.1. Habiliuçao
8.1.1. O julgamento iniciar-se-á com aberhrra dos envelopcs no 01. contendo â documenuçào reladva à

hâbilitaçào das concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes presenrcs e pelos membms da
comissào.

8.1.2. Após â aprcciaçào dos documentos, a Comissào declarará habiliudas as licitantes que os

apresentaram na forma indic-ada neste ediul e inabilitadas as que nào atenderam as eúgêncías.

8.1.3. As licitantes poderào, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que constaú em
ata, procedendo à abemrra dos envelopes no 02, das concorrcntes habi-liadas.

8.1.4. Nào havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem antcrior, a Comissào
Permanente de Licitaçao, suspendeú a sessão, law-ando ara circunsenciada dos trabalhos até entào
executados € comunicará, por escrito, com antecedência mÍnimâ de 48 (quarenta e oito) horas, as

licirantes habilitadas, a data, hora c local de sua rtabcrtura- Nessa hipótese, os envelopes no 02,
deridamente fechados e rubricados pelos presentes, pcrmanecerao até que se reabra a sessào, sob a
guarda e responsabilidade do Presidente da Comissao.
Ás inabiliudas serao devolúdos os enveiopcs Íechados contendo a proposra de preços,
Envelopes nâo reclamados no prazo de j0 (trinta) dias a contar da data da adjudicaçao, serào destruidos,
independentemente de notíficaçào à interessada.

8.2 Apresenuçâo Dos Documentos Da Proposta Comercial

8.2.1 L-lrrapassada a fasc dc habiliraçao, serao abertos os cnr,'clopcs dc n" 02, dirrilgando â Cümissâo,

aos licitantes presentes, as condiçÕes oferecidâs pelos participantes habilitados, sendo a proposta

rubricada por estes e pelos membros da CPL As propostas serào analisadas, podendo a Comissâo

convocar as licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o entendimento

das mesmas na fase dejulgamenm

8.2.2 A carta de apresent.açào da proposta deverá, obrigatoúamente, ser apresentâda em papel
timbrado da empresa liciante, contendo o número dcsta Tomada de Prcço, o objeto do edital, o valor
global da proposta em algaísmos e por extenso, e com composiçào de custo uniúrio, sendo assinada por
seu representante legal em nome da empresa proponente. Informar na Proposta o percentual referente dc
Mâo de Obra e Materiais.

*
I
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8.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unirário e o toal prevalecerá o primeiro, sendo corrigido
o preço mtal; ocorrendo divergência entrr os ralores numéricos e os por exrcnso predominarâo os
últimos. Se a licitante nâo aceiar tâis erros, sua proposta seú rejeitada.

8.2.4. As propostas que nào atenderem as condiçôes desta licitaçào que olerecerem altemativas de ofertas
e cotaçÕes nào previstas, preços excessivos ou manifestamente inexcqüíveis, serâo desclassificadas.

8.2.5. O julgamento das pmpostas será efeuado pela CPL e será considerada vencedora a licitante que
apresentar o MENOR PRIÇO G[.OBAL, entre aquelas que cumprirem inrcgralmente as exigências
contidas neste edital.

8.2.6. As vanugens nào preüstas neste Edital nào serào consideradas para efeito de classificaçao;

8.2.7. Em caso de absoluta igualdade dc preços, enre duas ou mais pmpostas, e após obedecido o
disposto no paúgrafo 2o do art. Jo da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato
público, para o qual, todos licitantes scrào convocados.

8.2.8. Será afixado emlocal de fácil acesso ao público e colocada a disposiçao dos interessados o rcsultado
da licitaçao, cabendo às licitanes o prazo rccunal de 05 (cinco) dias úteis. contados a pardr do primeiro
dia útil após a divulgaçao.

9- Adjudicaçao e Homologaçao
9.1- Nao havendo inrcrposiçao de recurso quanto ao resultado da classificaçao, ou após o seu julgamento
com base relatório circunstanciado, cabc a Comissâo adjudicará o obleto da liciraçào à vcncedora,
submetendo tal decisao ao titular do ôrgào interessado para homologaçao.

9.2. - Homologada a licitaçâo, seú convocada a vencedora para, no pftzo de 05 (cinco) dias úteis,
oferecer a garanEia de execuçâo e assinar o contrato.

- A Administraçeo municipal poderá revogar a licitaçao por razoes de inreresse público, devendo anulá-la
de oficio ou por provocaçào de terceiros, quando o motivo assimjustificâri

10. Contram
l0.l O presente Edital e a pmposta da empresa vencedora fano partes inrcgrántes do Conmato,

independentemente de tÍanscriçâo.

10.2. A Prefeirura Municipal de sÀO BERNARDo anzvés da Secrcaria Municipal de Administraçao
enviará o termo de contrato, deüdamcnte preenchido, à adjudicatária do objeto de licitaçâo que deverá
assiná-lo, e devolver à remetente no pmzo de 05 (cinco) dias, contados da daa de seu rtcebimento.

10.3. A recusa injustificada da adjudicatáriâ em assinar o Termo Contntual, dentro do prÀz o esmbelecido
no subitem anterior e de oferecer garantia de execuçào, c'aracteriza o desatendimento Lotal da obrigaçao
por ela assurnida, acarretando o cancclamcnto da adjudicaçao, sujeitando-a pena dc suspensào
temporária de parricipar em licitaçoes c do seu impedimento de connatar com a administraçao pública
pelo prazo cie are 02 (dois) anos, caso cm que a Preieirura Ntunicipal de SÁo BERNARDO podera
convocar, segundo a ordem de classificaçào, ouffa licitante, mantidâ as cotâçôes da licitante vencedora, se

nào prc[crir proccder nova [icitaçào.

10.4. Á contratada ficará obrigada a accitar, nas mesrnas condiçocs contra[uais, os acréscimos ou
supressôes que se fizerem necessáúos, ar€ de 25% (ünte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato
Os preços contratados em decorrência da prcsente licieçao neo estào sujeitos a reajustamento.

ll - Pagamento
O pagamento será eíetuado mediante entrega da nota Fiscal acompanhado da enrega do objeto.
Neúum pagamento se iará sem a que a empresâ adjudicaúria tenln recolhido valor de multa,
eventualmente aplicada

12 Das Salçôes Administrativas:

I
*
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l2.l Aplicam-se à presenrc licitaçào as sançôes prcüsms na Lei Federal no 8.666/93, atualizada pela Lei
Federal no 8.883/94 e demais normas legais aplicáveis à matéria.
Nâo existiú qualquer vtnculo juídico entre a CONTRÁTANTE e quaisquer emprcgados, encarregados
e/ou prepostos da CONTRATADA que, clmo tal, tenha ou venha ter relaçào com os fornecimentos de
que trata este Contram.

il.2 O r-alor das multas apiicariars será dc dcvidamentc corrigitio, aré a rlata de seu cferivo pagamento, e

recolhido em aré -10 (trinta) dias da data de sua cominaçào, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

ll Das Disposiçôes Finais:
l3.l No inreresse da Prefeitura Municipal de sÀo BERNARDo MA, e caracErizado a conveúência e

oportunidade, fica a licitante vencedora obúgada a aceitar nas mesmas condiçÕes propostas os cútéúos
ou sugestôes dos sewiços que se Ezerem necessários, ohsenaclo o limite estahelecido na legislaçao
peninente.

13.2 Nos termos do Art. 48 e sem prejúzo do cstabelecido no An. 109, ambos da Lei Fedcral no 8.666/93, o
descumprimento de qualquer das disposiçÕes contidâs nos itens deste Edital podeÉ ensejar a inabilitaçao
ou clâssifi caçào, respectivamente.

13.3 Informaçoes mmplementares ou dúvidas por pafie da licitante interessada poderao ser obtidas e

esclarecidas no endereço constante no preâmbulo dcste Edital, com a Comissâo Permanente de

LiciaçÕes, e os casos omissos também serào resolúdos pela mesma, à luz da legislaçao pertinente, ou
suhmeridos por esta à autofidade superior.

ll.4 Neúuma indenÊaçao será deüda às liciuntes pela elaboraçao e/ou apresenuçào de quaisquer
ciocumenros rclarivos a esta TOM.ADA DE PREÇO - liciraçao.

13.5 Sâo partes integrantes deste Edital:
Anexo I - Planilhas orçamentárias
Anexo ll - Minuta do Contram
Anexo III - Declaraçao de Vistoria
Anexo lv- - Declaraçâo Acerca de Fam Superveniente Impeditivo da Habilitaçao
Anexov CartaC.redencial
Anexo VI Declaraçao De Enquadmmento Como Micro Empresa Ou Empresa De Pequeno Porte

Anexo VII - Declaraçào d€ Cumprimenm da Legislaçào TrabalhisB de Menores.

sÀo BERNARDO (MA). 16 DE SETE\{BRO DE 2019

.1r..,U_
Silva dc Sousal\,lani

Secre AdministraÇao
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MODALIDADE

ESTADO DO MARANHÃO VIST0: -

PLANILHA RESUMO

oBRA: IMPLANTAçÃO DE SERVTçO DE TRATAMENTO SUPERFICTAL SIMPIES -

TSS, EM VIAS DAS TOCALTDADES

ITEM LOCALIDADE vALoR (Rs)

7 LOCALIDADE BICUIBA 614.371,63

2 629.415,60

TOTAT GERAL.... ',|..243.787,23

I

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNAR-D-.'

LOCALIDADE PEDRINHAS
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PROCESSO

MODÀLINÀDÉ

VlSl0:--

C

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

PLANILHA oRçÂ,ÚÊNTÁRIA

' 801: 25%

EXTENSÂo {m): 22oo

oBRÂ: litPLÁ TAçÃO OE S€RV|çO DE TRATAI{EIÍO SUPERFTCTAL S PLES . TSS, Et VIAS DÂS LOCÀL|0ADE BTCUBA

ITEI'I ESPEcncaçÁo Dos sER\rtços FONTE cóuGo aÍD
PREçO

UMT, CI

8U(Rl)
TOÍAL (Rt|

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
PTACA DE O8RÂ EM CHÁFA OE ACO

GALVANIZADO
SINAPI-1\,iA 7420Sio01 2,40 295.43 369,23 886.30

1.2
DESMoBiuzÀúo DEMoBrLlzAÇÃo E

EOUIPAMENTOS
SICRO.À14 co P 01 und 1,m 17.S39.00 22.122,15 22.123.15

1.3

ExEcuçÀo DE o€pósFo EM cÁl'rTEtRo DE oBRÁ
EM clrApA 0E MADETRA coÀtpENsADA NÂo SINAPI.IIA 93584 12,00 505.86 7.587.96632 33

1.4 ÂDI,IINISTRÂÇÀO LocAL DA OsRÀ SINÂPI{,IA coMP 02 2,00 8.708,52 10.885,65 21.771,30

Told do ileú 52.ôôS,31

2.0 SERVIçOS DE TERRÂPLEIIÂGEM

2.1

l]esmalam€rto. d€§loain€,lto, lhr€za de dea e

Ê6bcaSsn do mâldial d6 limpêza c.o.n â'/rrEs dé

diâmeio alé 0,15 m

stcRo.,ltlA m25501 700

m3 8.525,00 4,63 39.470,752.2

Esc€vasáo, c€Ea e tràspdte de mât€íiãl de l!
catêgoda - DlrT dê 200 â 400 m - c€minho de serviço

êm Evestimenlo pimáno - coin escâ\Edeirà e
câmiflhão basculanúê dâ 1{ flrr

stcRo-lrA 3,70

2.3 ConpactaÉo de alenos a 100% do PÍocior ndnal stcRo+.tA 5502978 m3 6.820,00 3,10 388 26.461 60

2.4
Tràn+oíte de água con cahiúáo tar4le de 6.m0 I -
DdoYia com Eveslindlto Fimário

slcRo-l,tÀ 591v52 t.km 3.682.80 123 1,í 5.671,51

Íalal do ilen

3.0 SERVIÇOS DE PAVIIíEMTAÇAO

3.1 Reguladzação do subleito SICRÔ.IüA 1011209 15.400,00 0,77 0,96 14.784 00

3.2 Limpêza mecãnizâdâ da cámada vegetd - Jazida stcRo+A 1.S25,00 040 c,50 962,50

3.3 SICRGMA m3 385,00 2,10 2,63 1.012,55ExFngo de jezidê

3.4
EscavaÉo e caíga de mrtúid de iazda cdn hdtú de

74,5 kW o .âíêgadãÍã de 1,53 mr
srcRo-l,iA 401ô0c7 m3 3.850 00 3.11 3,89 14.S76 50

3.5
Transpdle com cáminháo basã1aÍúe de 6 mt - Íldovia
eft leito nafural

SICRGMA 5S14314 l.km 23.100.00 1,01 1,26 29.106,00

SICRG A 5502978 m3 3.850,00 3,10 3,88 11.938,003.6 CompâctãÉo de álerDs â 1 00% do Prcalor nomal

0,23liTilnêÉo io,Tr emiJlsáo asfáhrcá ( Seftisâ ü Ct l-3C )

Pit{urá de üOaçtu ( SeÍviÇo c/ RR4 j SICRO+A 4011353 m2 13100,00 0,19 024 3.168 00

1011358 n2 132m,00 092 1,15 15.180,003.9
Tralâmefllo slMoal s@es cdn erndsfu - bala

c€íieraial
stcRo-r,/Â

3.10 Aquisiçáo de CM 30
SEINFRÂ{E
sEI/201S

t 15 81 5.3t0,66 6.625 83 104.95315

Aquisiçio de emubáo aíáltica RR'1C
ISEINÍRÀCE

lsrlzors 12319 18,48t 2.237,@ 2.197,DA 51.688,56

3.12

TranspoÍle de emulsào esíállica ERIC) - ÍranspoÍte
de mâleíiál bêluminoso com câminhão distibuidor -
Íodoüa pavimentada

srcRo-UA 5911622 9.240,00 1,05 1,31 12.104,40

I

3.11

I

L/ a

PREçO

ur{Ír. F§)
UIID

I I I

I

,r,l 0,51

5502136

I

I

I

I

I

I I

!

5502985

5502986

l-km

ffi
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DÀDE
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PREFEÍTURA TIUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

PLAN[.HA ORçAITEIiTARIA

EDlr 25%

ExtEilsÂo (n): 22oo

5914622 7.920,00 1,05 1,31 10.375,203.13

Transpdte d€ Cil130 - Tr&spoÍte de matsal
befumrnoso mm caÍnrúáo dBlúrirro. - Íodove
pavimenlada

stcRo+À

055 6.S6S,603.14
Transpdte de &{a - Íl8rÉpoate c.rn cámiúao
hâsorbnte dê 12íf - rcdoriâ pevinênlâdã

SICRO.I,iA 5914336 l.km 12.672,00 0,{,4

R§ 281.016,16fold do leh

1.0 DRENAGE[t

206.052,00s tNAP t-lr,lA 94274 4.400,00 46,834.1

ASSEMATi.TENTo DE GUtÂ (MElo+lO) ÉM ÍRECHO
C1,'RVO, COI'IFECCIO{ADÀ EM CONCRETO FRÉ.

FABRtcADo, D|MENSóES tüx15x13x cil
(COMPRIMENTO X BÀSE INFERIOR X EASE

SUPERIOR X ALTURÂ), PARA VIAS URBANAS (USO

vrÁRro)

R§ 206.052,00Tald h ilt/fi

Rt 611.371,63ÍoTA cERAI ...........

I-I

""1
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EXTTNSÀo (m): 2259

ESTADO DO MARANHÃO
PREFE]TURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

PLANN.HA ORÇATENTÂRh

oBRAr [rrPLAl{TÀçÂO DE SERVTçO DE TRAÍÀMENTO SUPERFTCTAL St PLES . TSS, E V|AS DÂS LOCÀL|DADE PEDRTNHAS

ITÉt{ ÊSPECFICAçÁO DOS SERVTÇOS FONTE coDtGo UIID QTI)
PREçO

uilÍr. (Rt)

PREçO

UMT, Cl

8U(R§l
ÍoTAr (Rtl

1.0 SERVIçOS PRELIMINARES

1.1
PLACA DE OERÂ ET,i CHAPA DE ACO

GALVANIzÂDO
SINAP$IA 71209/001 2,40 295,43 369,29 886.3C

1.2
MOB|LI2AúO E

EOUIPAMÊNÍOS

DESMOBILIZAÇÃO DE
stcRo-tüA cotvP 0r und 1,00 17.939,00 22.423 75 22.123,75

1.3

EXECUçÃO DE O€PÓSÍTO EM CÂNrEIRO OE OBRÀ

EM CHAPA DE \IáDEIRÂ COÀIPEIISADÀ NÁO S TNAP I.I,,IA 93584 12,00 505 86 632 33 7.587.S6

1.4 ADMINISÍRAdO LOCAL DA OBRA SINAPI+IA coMP 02 2,00 8.708,52 10.885,65 21.771.30

Talalú llen 52.559,31

2.0 SERVIÇOS DE TERRÂPLENAGEÍ{

2.',1

oesmaLmíflo, d€slocâneito, lhpezá dê àe3 e

estocs$fi do matdial de linpezâ com áÍvolEs ê
dÉm8tm ãté 0,15 m

stcRo-t A 5501700

I

m2 0,43 0,54

2.2

Escavâqáo, c€Ee e tGnspode dê malerial de 1"

calegoÍia ' 0[rÍ dê 200 a 100 m - caoinho de se iço

em Éve§timênto Eimário - com escâvãdeiÍa e

caninhào basorhnte de 1rl m"

stcRo-MA 5502136 I 753 63 3,70 4.63 40.529,28

2.3 CoÍIpâclaÉo dê álâÍos ã lm% do Prcctd ndttal SICRO.I'A 5502978 m3 7.002 90 3,10 3,88 27.171.25

2.4
TEnspone de água cdÍr câmiúáo tanque de 6.000 I -

mdoviâ coÍn Évesüm€flto pdmá o
stcRo-tüA 5315452 t-km 3.781,57 123 1,54 5.823,62

Told do ilom Rt 73.524,í5

SERVIÇOS DE PAVIMENTÀÇÁO
I

I

3.1 Reluládzâçáo do sübleito srcRo+ia 1011209 15.813,00 4,77 0,96 15.180.18

Limpeza mecanrzada da camadã vegêlâl - Jazida stcRo..l!lA 5502985 1.976,63 0,10 0,50 988,32

Expurgo de jaTidê SICRGMA 5502986 m3 3S5 33 2,10 263 1.03S ?2

3.1
Escavaçáo e cáíla de fialeíàl d€ jazidâ cdn lÍâtú dê

,5 kW 6 @ÍregadeirE de 1,53 m'
slcRo-l,lA 1016m7 m3 3.953,25 3,11 15.378,14

3.5
ÍrânspoÍte aaín aáminhão bá6oj e de 6 Ínt - rodovia

em lêito mtuÍBl
SICRGMA l.km 23.719 50 í,01 126 2S.886,57

3.6 Compactação de atems a 1 00% do Plmtor nomal §ICRGMA 5502978 nr3 3.953,25 310 3,88 í5.338,61

IriDÍnáÊc con emrlsao ãsfrirdca ( S€aiçn C C',13C ) 13.554,C0

PinluÉ dê [gação { S€íviç! c/ RR.C ) stcRo-lrA 1011353 n2 131v,00 0,19 0,24 3.252 S6

3.3
Trãtârnenlo supelfdal silnÉes com erntlsfu - balâ

cdnelcial
stcRo-.lJA 1011358 n2 13.5í,00 0,92 j,15 15.587,10

3.10 AquisiÊáo de CM '30
SEINFRÀ{E
sET/2019

1080s I 16,26 5.300,66 6.625 83 107.73600

3.11 Aqoisiç5o dê emubão âíáiice RRIC
SEINFRÀ{E
SEÍiM19

12319 t 18,98 2.237 ) 2.797,ú) 53.087,06

3.12

TÍánspoíte de drubão asÍá[tca (RRIC) - ]'aÍ§!oífe
de mateíral betuÍÍnoso csn caíninMo disüifuidoí -
mdovia pôümentada

5S14622 l.km s.490.00 1,05 1,31 12331,S0

3.0

itM .FoLiiÀN^ 

-l

i, fioces;a t at9-Q9-g{3-l

ilril:':#l

m3

I

I

I

I

I

3.2

3.3

5S14311

stcRolíA
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3.13

tEnspoÍte de CMJ0 - Traflslorle dê mate*ial

bêtumrmso cdn ceminhão dishhldtr - rodorie

paümenláda

slcRo-t A 5914622 8.130.00 Í,05 131 10.650,30

S CRO.I,/A 591433ô t.km 13.011,60 0,44 0,55 7.156,333.14
ÍÉnspúe de Bnta - TraBpoÍte com cadúe)
basorhíÍe de 12m3 - íDdoviã pevimêÍ edâ

R$ 2sr.6a4,r0Íolêl ú tem

1.0 ORENÂGE

4.1

ASSENTÀMENTO O€ GUIA (MEIOFIO} EM ÍRECHO
cuRvo, coNFEcctot{ DÂ EM coNcRETo pRÉ-

FABRtcAoo, DtMEr{sóEs rmxísxr3x30 cir
(CO.iPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ÁtTURq), PARÀ VIAS URBANAS (USO

vrÀRto)

S INAP I.]\,iA 94214 4.518,00 37,46 46,83 2115n,U

Rl 2'tí.5rl.9.íÍalal do ilar,l

R§ 629í15,60TOÍA cERÂr ...........

I-IITI
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Cl{PJ: 06.125.389i0oo1-88

ANEXO II

PROCESSO ADMINISTRATM No _ CPI_- PMSB/MA
Conüato no I - CPL- PMSB/MA

MINT]TA DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAI-

CONTL{TO DE EMPREITADA GLOBAL QUE
ENl RE SI TÁZLJII, DE t]J!l L{DO, A PREI.EII L RA
MTINTCIPAL DE SÀo BERNARDo/MA E Do oLITRo
l-1.\f ,(, Í-\ L]\lt t\rJa1

A PREFEITLIRA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO, Pessoa JurÍdica de Dir€irc
Público Lrtcrrlo, iuser'iu rro CNPJ na 06.125. iE9/00O1-88, eortr sedc rra Pça Ber'rrarrio Coelho dr Âlnicida 86]
Centro Sào Bernardo-Ma, dorar"ante denominada CONTL{TANTE, neste ato, represenrada por,

, rcsidentc Ê domieiliado na eidade , no
uso de suas atribúçôes legais que lhe confere poderes para celebrar com a emprcsa )aaeoqxxxxxxxxxxx,
scdiada na x»i»l»ixxi.xri inscrita no CNPJ n' xlaixri»i»iL c inscriçao csudual no xxxlix)iÀxrixrix., ncstc
ato reprcsenulda pelo seu xxxxxx\ xxxxxx (a), xxxxxxx (a);o<xxxxx, residente e domiciliado na
x)o(xxxxxxxxx, Município de xxxxxxxxx, inscrito no CPF no;ooqxxxxxx, Carteira de Identidade RG
no.xxxxxxxxx{ doravante denominada CONTRATADA, têm enne si justo e pactuado, nos termos contidos
na proposta objeto da TOMADA DE PREÇO n" 010/2019, e PROCESSO ADMINISTRÁTM No 201909003
que se regeú pela Lei n.o 8.666/93, mediante as cláusulas e condiçôes segúntes:

CL4USUU PRIMEIRA - Do oBJETo o presente CONTRÂTo rem por base legal o PROCESSo
ADN1INISTRATM No 20190900l CPL-PMSB, tendo por objeto os xrviços de para Implanuçao de

Servioços de Traumento Superficial Simples TSS em üas das Localidades Bicúbas e Pedínhasdo municÍpio
de Sao Bemardo/MA lntegram o prcsente contmto, independentemente de transcriçao, o Edital seus anexos
e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso X[ de únculaçào ao ediEl de ]icitaçào ou
termo que a dispensou ou inexigiu. e a proposta do licitane vencedor.

CúIJSULA SEGUNDA - Do vALoR
O Valor total pela aquisiçao do objeto c'onratual é d. ..............(......... ), que inclui os ributos,
encargos, frete ou despesas de qualquer naturez a que incidam sobre o objeto do contrato.

cúUsUtÁ TERCEIRÁ - Dos REcT]RsoS FINANCEIROS
.Á^s despesas decortnLes da conu:rtlçf,o da presente licitaçào cofferf,o por ccnur de

Recursos Própío.
Douçâo Orçamenúria:

02 PODER E)GCUTIVO
05 ORGÃO SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. T]RBANOS
OO UNIDADE SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
l 5.45 r.0780. 1007.0000 PAVITV{ENTAÇÃO DE VrAS URBANAS
4.4.90.s1.00 oBRAs E INSTALAÇOES

cúSUtÁ QUARTÁ - Dos AcRÉSIMos E SUPRESSÔES
A CONTRATADA fica obrigada a accitar, nas mesmas condiçôes conEaruais, os acréscimos ou supressôes
que se fÊerem necessáúos no fomccimento dos nnteriais, objeto deste contrato, aré 25% (ünte e cinco) por
cen to <lo valor in icial anralizado do con trato, em ohqrvância ao art 65 § lo da Í ci 8 666/91

cúusulA eurNTA - Do pRAzo DE vrGÊNcrA
O presente conrato entrará em úgor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia I I
podendo ser prorrogado, após manifesraçào das pates envolüdas, mediante Termo Adirivo, conforme artigo
57, inciso I, da Lei no 8.666/93, e suas alteraçoes.

{ffigo

*
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PROCESSO

PREFEITURA MT'NICIPAL DE SÃO

MODALIDADE

VISTO:

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CúTISIILA SEXTA - DA FISCALIZAÇÀO
A fiscalizaçao do Contrato será efetuada pelo sewidor que podeú a qualquer tempo,
determinar o que for necessário à regularizaçào da falta do fomecimento observando, bem como propor a

aplicaçao das pen;rlidades preüstas desrc instrumento.

CúUSULA SÉTIMA - Do PAGAMENTo
O pagamenm será eieruatlo após cada mediçao c apre*ntaçáo da Nota fisJal c pianilha cla mediçzro
correspondente aos serviços já executados a Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor
Competente e será efetirado no prazo de ate 30 (minu) dias contados da dau do aresto.

PARÁGRAFo PRIMEIRo - C)s pagamenros, serâo creditados em nome da CoNTRÁ-t ADA, mediante
transferência bancaria em conta corrente da CONTRÁTADA sob o n' _- _._, Agência __ do Banco _.-..____,
r.lma vez satisfeitas as condiçôes estahelecidas nesre Confrato.

PÁRÁGRÁFO SEGUNDO - Qualquer erm ou omissào ocorrida na documentaçào fiscal será morivo de
correçào por parte dâ CONTRATADA e hâverá, em decorrência, suspensao do prazo de pagamento até que o
problema seja defi nidvamente sanado.

PARÁGRAFo TERCEIRo A cada pagamcnto rcalizado, a CoNTRÁTADA deverá comprovar sua
regulerizeç)o fiscd e com o fisco Iieder:l e corn o Fundc de Garanúir por Tempo de Sen,iço " |GTS. Tal
comprovaçâo seú feita mediante apres€ntação de Certidao negativa de debito CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso Xlll da obúgaç'ào da contratada de manter, durante toda execuçào do contxato, em
compatibilidade com as obúgaçoes por eles assumidas, mdas as c-ondiçÕes de habiliuçao e qualificaçao
exigidas na licitaçao.

@naopagarájurosdemoraporatrasonopagamento'cohrado
atavés de documentos nao habil, total ou par.*ialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condiçÕes conrúrias.

cúUsutÁ oITAVA - Do REAIU§TE
O valor do presente Conuato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua ügcncia, se houver aumento
autorizado pelo govemo Federal.

CIáTISTILA NONA - DÁS OB GACOES DA CONTRATANI-E
A CONTR,{TA NTE obrigar-sc-á:

a) Acompanhar e fiscalÊar a execuçeo do contratol
b) Designar um servidor da Secretaria N{unicipal de Administraçâo que seú responsável
pelo acompanhamenm e fiscalizaçào da execução do objeto do presente conrato. Ao
senidor designldc, L-gmpeLe enLre outr.rs obrigeçôes, r,erilicrr l qualidade, inviohbilidede
das embalagens, estado de conseruçâo e validade dos produros, anoundo em registro
próprio todas as ocorrências relacionâdas a execuçâo do conrrato determinando o que lor
necessáúo a regularizaçào das faltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo c com o Maximo de presteza, mediante solicitaçâo escrita
da CONTRÁTADA, informaçoes adicionais, para dirimir duridas e orienta-la em todos os

casos omissos;
d) As decisoes e proridencias que ulrrapassarem as competências, do representante
deverào ser solicitadas, a seus supúores em rcmpo hrbil para adoçào das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na {orma do art. 73, inciso lI, alÍneas a e b da l.ei
8.666193.

CúLJSUT,{ I)ÉCIN{A - DAS OBRIGAÇÕES DA CONIIAIÂDÂ
O presente Contrato nao podcrá scr objeto de c€ssâo ou transfcrência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto destc contram mediante cmissào de Nota de Empenho ou
Ordem de Fomecimento e crcnogramâ de entrega {omecido pela Secretaria N'lunicipal de

Administraçao, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a
a,,el;rlerlo

*
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PRoCESSn

MODALiOADE

VISTi]:

PREFEITURA }TUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/00O1-88

c) Manter preposto com anuência da Administraçâo Municipal na localidade da prestaçao
do serviço para representá-lo na execuçào do conram e prestar esclarecimentos
necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execuçào do
fornecimento, e a Secreuúa Municipal de Administnç.ao, quando solícítado;
d) Observar o horário do expediente adminisrativo, c-ompreendido entre ll:OO h as 16:00
como sendo o horário administraúvo para natar sobre o conttato e serviços, de segunda a
sexra-fei ra;
e) Cumprir fielmente o esabelecido nas clausulas e condiçôes do presente contrato e de
seus documentos integrantes, com obsenáncia dos rcqúsims, bem como da legislaçao em
úgor para perfeita execuçào do contràb;
Q Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, reladvas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, preúdenciáúos, e comerciais resultantes da
execuçâo do contr"ato e ourros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados direarnente a administraçâo ou a terceims,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato nào excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade em face da fiscalizaçào ou acompanhamento efetuado pela Secretaria
Municipal de Administaçào;
h) Reparar, corrigir ou substiruir, as suas expensas, no totâl ou em parte, o objeto deste
contrato em que se verificarem úcios, defeitos ou incorr€çôes resultântes da execuçâo.

CL4SLItA DÍ]CtMA PRIITíEIRA - DAS PENALIDÁDES
O descumpúmenro, total ou parcial, por parts da CONTRÁTADA, dc qualquer das obrigaçôes oÍ"
estabelecidas. sujeitaú a CONTRAI'ADA as sançôes prcústas na lri Federal no 8.666/93, aplicando nos
artigos 8l a 88.

PAR-,IGL,\FO PRI\.Í[RO - O ]LÍiso injusrilicirdo no cumprirnenLo do objeto desrc Ccntrato sujeiurá n
CONTRÁTADA, à multa de mora corrcspondente a 0J% ([ês centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fomecimento, até o limite de l0% (dez por cento).

PÁRÁGRÁFo SEGUNDo - Além da multa indicada no parágrafo anrcúor, a CoNTR-{TANTE poderá,
garantida a préüa defesa, aplicar à CONTRÁTADA, na hipótesc de inexecuçào totâl ou parcial do Contrato,
as seguintes sançÕes:

a) Advertência;
b) Multa de l0 g (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensao temporária dc participaçao em licitâçâo e impedimento de contratar
com a admiústraçao, por prÀzo nào sup€úor a 02 (dois) anos;
d) Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contmtar com a Adminisoaçào Pública
enquanto perdurarem os motivos dctcrminantes da puniçao.
e) As sançôes prevrstas nas alíneas 'a", -c" e ti" po<iendo ser aphcadas con;untamente
com a preüsu na alínea 'b".

PAR-ÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplícaçao de qualquer penalidade seú feita comunicaçâo escrita à

CONTRATADA e publicaü no jomal CÍicial do Esudo, constando o fundamento legal, excluÍdas os casos
de aplicaçao das penalidades de advertêncías e multa de mora.

CúSLILA DíJCIMA SEGUNDÁ , DA RESCISÀO
A inexecuçào total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisào, com as oonseqúências conrratuais e as

previstas cm lei.
Constituem motivos para a rescisào deste Contrato:

a) - o nao cumprimento dc cláusulas contrannis, cspccificaçÕes, projcros ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais. esDecificacÕes. proietos e

PÊlzOS;
c) - a lentidao do seu cumprimento,levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusào dâ obra, do serviço ou do fornecimenm, nos prâzos
estipulados;
d) - o atraso injusúficado no início da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisaçao do fomecimenm, sem justa causa e préúa comunicaçào à

CONTRA'fAN'tE:

*
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PROCES§O

MOOALiÊADÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CHPJ: 06.125.389/0O01-88

1.1 - a subcontrataçao toul ou parcial do seu objeto, a associação da CONTR-{TADA
com outrem, a sessao ou transferência total ou parcial, bem como a fusào, cisâo ou
incorporaçâo nâo admiúdas no edital e no contram;
g) - o desatendimento das determinaçoes regulares emanadas pelo servidor a comissao
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execuçâo, assim corno as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Administraçào;
h) - o comedmenro reiterado de íalas na sua execução, anoradas na {orma do § l0 tlo
an. 67 desta Lei Federal no 8.666/91;
i) - a decretaçâo ou a instauraçao de insolvência ciül;
j) - a dissoluçào da sociedade ou o Ialecimento da CONTRATADÁ;
k) - â alteraçào social ou a modificaçao da finalidade ou da €srrutura da
CONTRÁTADA, que prejudique a execuçào do contrato;
l) - razôes de interesse púhlico, tle alra relevlncia e amllo conhecimento, jr.rstlficadas e

determinadas pela máxima autoÉdade da esfera administradva a que está
subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrarivo a que se

refere o contram;
m) - a supressao, por paúe da CONTRATANTE, compràs, acarretândo modificaçao
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § lo do art. 65 desta lei;
n) - a suspensâo de sua execuçâo, por ordem escriu da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e únte) dias, sálvo em caso de calamidade pública, grave
perturbaçao da ordem intema ou guema, ou ainda por repetidas suspensoes que
totalizem o nresrro prazo, independentemente do
pagamento obriga6rio de indenizaçôes lxlas sucessivas e contratualmente
impreúsus desmobilizaçoes c mobilizaçoes e outras preüstas, assegurado a

CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pcla suspensào do cumprimento das
obrigaçoes assumidas até que seja normalizada a siüaçào;
o) - o atraso superior a 90 (novenca) dias dos pagamenms devidos pela
CONTRATANE decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de

calamidade pública grave penurbaçao da ordem interna ou guerra, assegurado a

CONTRATADA o direim de optar pela suspensâo do cumprimento de suas
obrigaçôes até que seja normalizada a situaçào;

PARÁGRÁFO PRIMEIRO C)s casos de rescisâo contratual serào formalmenre motivados nos auros do
processo, assegurando o contraditóúo e a ampla defesa.

PARÁGRÁFo SEGUNDo A rescisâo deste Contrato poderá ser
a) determinada por ato unilateral e escúm da Adminisuaçâo nos casos enumerados
nas alÍneas 'a' a 1'desta cláusula:
b) amigavel, por acordo entre as panes, reduzidas a terrno no processo da licitaçao,
desde que haja convedcncia pâra a CONTRÁTANI'E;
judicialmente, nos termos da legislaçao.

CL{sLItA DÉCIMÁ TERCEIRÁ - Do RECEBIN,,ENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverào ser entrtgu€s conforme Cronogranür constante nos anexos plaúlhas orçnmentárias,
pane integranre deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do conrrato seú recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os
sewiços que nào sadsfizerem as condiçôes citadas na proposra e no cdital scrâo recusados c colocados a

disposiçao da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes,

PARÁGRAFO SEGUNDO A critério da Prefeirura Municipal de SÀO BERNARDO podeú ser concedido
novD pn;o pr.r recebimenu dos sen,íços rejeiredo. Ocurrcrdc l rejeiçro peh 2a.,,e2, c c,.)nL[rto p;derl ser
rescindido. A CONTRÁTADA seÉ notificada para rcgularÉar no pÉzo Maximo de 15 (quinze) dias
corridos, sob o risco de incidir nas penalidades preüstas no Aú. 87 da Lei n' 8.666/93;

CúsLlIÁ DÉCIMA QUINTA - DAs ALTERAÇÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as deúdasjustificativas, no caso preústo no an. da Lei n'8.666/93.

*
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PROÇES§O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERI{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CÍ{PJ: 06.125.389/0001-88

CúUSULA. DÉCIMA sExTA . DA PTiBUcAcÀo
Denrro do prazo de 20 (ünte) dias. mntados da sua assinatura, a CONTRATANTE proúdenciaú a

publicaçao em resumo, do presente Contrato.

cúUSUtÂ SÉTIMA - Do FoRo
O foro da Comarca dc SÀO BERNARDC no Estado do lríaranhao, scú o compcene para dirimir dúridas ou
prndências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lawado em 3 (tÉs) úas de igual teor e íorma assinado pela partes e testemunhas abaixo.

sÀo BERNARDo(\4A). de

CON'TRATANTE CONTRAI-ÁDA

-l 
I]S'l ENItlNHAS:

t,r

CPIi CPF:

de

*
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PROCES§O

MODALIOADE

VISTO:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

TOMADÁ DE PRtrÇO No 010/2019
ANITXO III

DECLARAÇÀO l)11 \'ISTORIA

Declaramos para fins dc parúcipaçâo na ljcitaçào TOMADA DE PREÇO no
010/20l9junro a PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÀO BERNÁRDO/MA- que a

ernpresa..................... representada pelo Sr(a). ..,...portadoÍ do RG
no................................. efeuou ústoúa na unidade onde deveÉ ser Implantaçao de Servioços de Tratamento
Super-ficial Simples TSS em üas das Localidades BicuÍbas e Pedrinhasdo municÍpio de Sao Bemardo/MA,
contorme especificaçôes constarfes do 'ANEXO I Termo (le Referêlcia (PLANILHA
ORÇAI\,ÍENTARIÁ)- do Ediml o qual deu oúgem a TOI!{ADA DE PREÇO, C)s sewiçls seÊo realizados
na Sede do Mmicípio de SÀo BERNÁRDo-MA, tcmos conhecimento das peculiaridades da rcgiâo, para
aferiçao das condiçôes Écnicas e operacionais, quantidades, equipamentos e técnicas necessários a

perfeito e integral desenvolúmenb/execuçào da obra e/ou serviços e preúu, na planilha orçamentária
apresentada, todos os custos inerentes à execuçâo do objcto deste Ediul.

Níunicípio, (dia, mês e ano)

Assinatura e nome do representante legal da emprcsa

Obs.: Este atesrado deverá ser apresentada em pap,cl dmbrado da licitante, para assinarura do Servidor
responsável
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PROCESiO

MODALIOADE

V!§1ôr

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125,389/0001-88

AN-EXO IV

DECLAR,lÇÀO DE INLXISTÊI.'CIA DE FATO
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÀO

TOI\ÍADA DE PREÇO no0l0/2019 CPI-

A Empresa............. ..............,CNPJ No ................., sediada
(endereço complcto), , drclara, soh as penas da T ei, nos tcrmos do § 20 do art

12, da Lei n.8.666/93, que até a presente dara inexist€m fams impeditivos para sua habilitaçao no
presente processo liciraúrio TOIVíADA DE PREÇo no 010/2019, e que conrr'll ela nào existe neúum
pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigamriedade de declarar ocorrências
posteriores.

[-oca] e Data.

(assinatura do responsável pela empresa)

*
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PROCES.§O q q
C)n ô

MODÀLIDÂDE

VISiÚ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANhXO V

CARI A CRt:DEh"CIAI-

À
Prefeitura Municipal de SÀO BERNARITO
Att: Comissâo Permanente de Liciuçao CPL
TOMADA DE PREÇO no 010/2019 CPL

Na qualidade de reprcscnrante legal da empresa
inscrito no CNPJ sob o no denc'iamos o Sr. (A) _- --, portado da RG
no e do CPF no para nos representâr na licitaçao em reÍêrência, com poder
para formular ofertas, lances dc preços, recoÍTer, rcnunciar a rccursos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada.

l-ocal e Data

Assinaura do Rcpresenrantc Legal

i*
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PRocEsso 4ctqc Çae3
MODÀtI[Ê,'E

VISTÍ1:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERI{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANt:XO \rl

DECrÁRAÇÀO DE ENQLiADRÁMENI'O CO\{O MICROENíPRESA
ou EIvPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ....................., signatáJia, inscrita no CNPJ sob o
n.o ........................., sediada na........................(endercço completo)..............-.-, por intermédio de seu
representante legal, o Sr- (^) - .- --........., portador do Documento de ldentidade no

.............................. e do CPF no .................................. DECIÁRÁ, para os fins do disposto no subitem ............ do
edital, do TON{ADÁ DE PREÇO n'0t0/2019, sob as sançÕes adminiseativas cabíveis e sob as penas da
lsi, que esta empresa, na presente data, é considerada:

L ( ) MICROEMPRESÁ, conforme inciso I do arr 30da Lei Complementar no 123, de 14l1212C0,6:

II. ( ) EMPRESA DE PEQLTENO PORTE, coníorme inciso doart.30daLei Complementar no 123, de
141r212006.

Declara, ainda. quc a empresa está exclúda das vedaçÕes constantes do § 40

do art. .Ju da Lei Complcmentar nu l2-1, dc t4 de dezembro de 200ó.

l-ocal e Data

Assinatura do Representantc Legal

oBs

l) Assinalar com um 'X' a L'ondiçào da empresa

2) 2) Esra declaraçao deverá ser entregue à Comissào, após a abenura da sessào, antes e

separadamente dos envelopes (Habilitaçào e Proposta de Preços) exigidos nesta liciaçao, pelas

emprcsas que pretenderem se beneficiar nesta licitaçâo do regime diferenciado e favorecido
preústo na Lei Complementar nu 12112006.

í

I
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PROCES.C ! Q-c
MODÂLIOADE

VISI4:
PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO VII

DECLARAÇÀO DE CUMPRIN{ENTO DÁ LEGISLAÇÀO TRABALHISTA DE MENORES

À l-ocal e data

Prezados Scnhorcs,

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que nào mantcmos em nosso quadro de
pessoal menores de l8(dezoito) anos em hoúrio notumo ou ern serviços perigosos ou insalubres, nào
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de l6(dezesseis) anos, salvo na condiçào de aprendiz, a

partir de 14(quatorze) anos se for o caso.

Atenciosamentc

(assinatura autorizada)
(nomc c crrgo do signrtárigt

(nome da empresa)
(endercço)

SÀO BI]RNARDO, cm 16 DE SETI:IIIBRO DE 2OI9

*
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