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Públicâ, Esradual,
com os Orgâos da

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 201905004

A Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO, Estado do Maraúao. Inscriro no CNPJ sob o no
06.125.389/0001-88, situada temporariamente na situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 861 - Cenrro - Sào

Bernardo/MA, Estado do Maranhào, através da Comissào Permanente de Licitaçao, instituÍda por Portaria do Poder
Executivo Municipal, no 003 de janeiro de 2019, toma público, para coúecimento dos ilteressados qur, de acordo
com as Leis Federal no 8.666, de 2l de junho de l99l e suas alteraçôes introduádas pela Lei no 8.881, de 08 de
junho de 1994, realizará Processo Licitatório, na modâlidade CONVITE, no tipo N,IENOR PREÇO, REGII!{E DE
EIITPREITADA GLOBAL, para contrataçâo de empresa especializada para Execuçâo de Obras c Seniços de
engeúaria com fomecimento de lvÍateriais e Mao-de-Obra descritos no item l. deste Edital.

O recebimento da documentaçâo dar-se-á no endereço acima, até X l4:O0horas do dia 07 de juúo de
2019, quando será dado inÍcio à abertura dos envelopes de 'Habilitaçâo e Propostas".

l.Do Objeto:
O objeto da Licitaçâo é a escolha da(s) proposta(s) maÍs vantajosa(s) para execuçâo dos Serviços de

construçào de estrutura fisica: barracas e ornamentaÇào na praça de Eventos no Centro da Cidade para realÊaçào
do Arraial 2019, da cidade de Sao Bemardo/MA. de acordo com as planilhas em anexos.

2. DOS TERMOS DE REFERENCIA: As despesas decorrentcs da contrataçào da prcsente licitaçào
correrao por conta da Dotaçào.

Dotação Orgamentária:
t5.451.0780.1006.0000 - coNST. AMPL. E REF. DE PRAÇAS, PARQUIES E JARDINS
449051 .00 - Obras e Instâlações

2.3. PRÁZO DE VALIDA-DE DÁS PROPOSTAS: no mÍnimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da dam
previsu para abertura dos envelopes.

]. CONDIÇOES DE PARTICIPÁQIO
3.1- Poderao participar desta Licitaçâo empresas que estejam devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de
SÀO BERNARDO e que atendam às condiçôes e, na fase de llabilitaçao comprovem possuir os requisitos
necessários à qualificaçào, estab€lecidos neste Edital.

1.2.- O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido na sala da Comissâo Permanente de Licitaçào,
situada provisoriamente na Pça Bernardo coelho de almeida 863 - Centro - São Bemardo/MA,

4. IMPEDIMENTOS
4.1. É vedada a participaçâo de consórcio de empresas

4.2. E vedada a participaçao de pessoa [Ísica

4.3. Nào será habilitada a empresa
Municipal ou Federal, ou que esteja
Administraçao Pública N{unicipal.

que tcnha sido dcclarada inidônea pela Administraçao
cumprindo suspensâo do direito de licitar e de co tar

4.4 Nâo poderào participar da presentc licitaçâo as empresas das quais seni
acionista, controlador, responsável técnico ou subcontratado.

do Ípio seja gerenle,

4.5 cuja falcncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissoluçào, em liquidaçào e em consórcios de

empresas, qualquer que seja sua forma de constifuiçào;

4.6 - empresas que nâo teúam o CNA! (Classúcaçao Nacional de Aúvidades Económicas) compatÍvel com o
objeto da licitaçao

5, DÁTA E LOCÁL I)Ê RECEBIMENTO

5-1. Ás l4:O0horas do dia 27 de maio de 2019, a Comissào Permanente de Licitaçào na sala da Comissào Permanente
de Licitaçao, situada provisoriamente na Pça Bernardo coelho de alrneida 861 - Centro - Sâo Bemardo/MÁ, serào
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recebidas as documentaçÕes relariva à habilitaçao e proposta. bem como dará inÍcio à aberrura dos envelopes do
presente CONVITE. Ocorrendo feriado ou ponto t-acultativo na data da licimçào, será a mesma realizada no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário.

6.I}OCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
6.1. Os licitantes deverào apresentar toda a documentaçao de Habilitaçao e Proposta de Preços no dia, hora e local
citados no preâmbulo deste edital, em 02 (dois envelopes lacrados e inüoláveis, em cuja parte externa, além da
razào social e endereço, esteja escrito):

ENVELOPE N0 0t com as seguintes indicaçôes na pane extema:
PREFEITURA MI,]NICIPAL DE SÀO BERNARDO
CO}VIISS,{O PERMANEI.\TE DE LICITAÇÀO
situada temporariamente na situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro - Sao Bemardo/NIÁ
CONVITEs no 016/2019 CPL
.DOCL]MENTAÇÀO DI HABILII-AÇÀO'

ENVELOPE No 02 Com âs seguintes indicaçÕes na parte extema:
PREFEITUR.{ MU§'ICIPAL DE SÀO BERNARDO
COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÀO
situada temporariamente na situada na Pça Bemardo Coelho de Almeida 861 - Centro - Sào Bernardo/MA
.PROPOSTA DE PREÇO"

6.2. 4 DO CREDENCIAMENTO

6.2.4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença da Presidente da CPL, será
realizado o credenciamento do interessado ou seu representante legal. Pâra Énto, obrigatoriamente, será
necessária a apresentaçâo dos seguintes documentos:

6.2.4.2 - Ato consdtutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompaúado da alteraçao/adiúvo er,'entual da
gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constirutivo consolidado, devidamenre registrado,
em se rratando de sociedades comerciais, e, no cãso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de
eleiçôes de seus administradores, quando o licitante forrepresentado por pessoa que estatutâriamente tenha poder
para tal, comprovando esta capacidade juúdica;

6.24.3 Pmcuraçào particular ou caúa de credenciamento, com tirma reconhecida, podendo ser utilÉado o
modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licimnte e a praticar todos os demais atos
inerentes a CONVITE.

6.2.4.4 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Emprcsa de Pequeno Porte, mediante
apresentaçâo de Certidao orpedida pelaJunta Comercial, nos termos da lnstruçâo Normativa na l0l de 30 de abril
de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, exigida somente para
microempresa e empresa de pequeno pone que tenha intençào de comprovar seu enquadramento em um dos dois
regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitaçao, na forma do
disposto na Lei complementar no 123, de 141172006, coM DATÁ DE EN4ISSÀO A PARTIR DEJI]LHO DE 2019 .

6.2.4.5 Para fins de confirmaçao de poderes para subscrer'ê-la, ou ainda cópia de traslado de procuraçào por
instrumento público, na hipótese de representaçào por meio de prepostos;

6.2,4.6- O Íepresentante da licitante prcsente à sessào deverá entregar a Presidente L o documento de
credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalenre e presa atualizado,
bem como a declaraçào de atendimento aos requisitos de habilitaçao, em se

Prtços" e 'Documentos de Habiliraçâo".
pes ?roposta de

6.2.4,7 Os documentos nec€ssários ao credenciamento poderâo ser apresentados em nal, os quais [ar:ào
parte do processo liciutóúo, por qualquer processo de cópia desde quc autenticâda por cartório competente, ou
conferido por membros da equipe de apoio, inclusive a Presidente da CPL no decorrer da sessào de liciuçeo, ou
publicação em órgâo da imprensa oficial, obsen'ados sempre os respectivos prazos de validade;

6.2.4.8 - A cada licirante que paticipar do cerrame será permirido somence um representante para se manüestar
em nome do representado, desde que autorÊado por documento de habilitaçao legal, vedada à participaçào de
qualquer interessado representando mais de um licitante.

C4
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6.2.4.9 Após o crçdenciamenm, a Presidente da CPI- declarará a abertura da sessào e nào mais serào admitidos
novos proPonentes.

6.3 - DA HÁBIUTAÇÃO DOS UCITANTES

6.3.1- A Documentaçao de Habilitaçao deverá ser entrcgue em 0l (uma) úa, em envelopc devidamente fechado e

rubricado no fecho.

6.3.2- A participaçâo no presente procedimento licitatório requer â âpresentaçao de toda a documentaçào
comprobatória da necessária qualificaçào no que se refere à:

a) Prova de Inscriçao no Cadastro Nacional de PessoasJurÍdica (CNPJ):

b) Prova de inscriçâo no Cadastro de Conrribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sedc da
liciunte, pertinente ao seu ramo de arividade e coml»rÍvel com o objeto da licitaçâo;

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual c À,tunicipal, do domicilio ou sede da licitante,
ou outra equivalente. na forma da leil

c.l.) faz pane da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:
o Certidao Conjunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da Uniao.

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
. Certideo Negativa de Debito Fiscal (CND)
. CeÉidào Negativa de Inscriçào na Divida Ativa.

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Níunicipal
o Certidao quanto à Diüda Ativa do Município
. Certidão Negariva de Débiros Fiscais rclativos ao ributo ISSQN
o Alvará de Localizaçto e Funcionamento;

d) CRF Certificado de Rcgularidade do FGTS, com validade na data de apresentaçâo da proposta.

e) CNDT ' CertÍdâo Negativa de Débiros Trabalhistas CNDT, em cumprimento i l-ri 12.44O/2O191 e 
^Resoluçào Administrativa na 1.470120191, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,

www.tst jus.br/certidao, atualizado o art.29, V da Lei 8.666/91.

6.4 QUÁLrFrCÁÇÀO rÉCNrCe:

a) Declaraçao em papel timbrado e subscrim pelo representante legal da licitante, assegurando a

inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitaçao na forma do § 20 do arl-igo l2 da Lei n.o

8.666/93, deúdamente identificados nos termos do rnodelo do Anexo III deste Edital.

b) Declaraçao de que nâo emprega menores de dezoito anos em rabalho notrlmo, perigoso ou insalubre e
nem menores de dezesseis anos em qualquer rabalho, salvo na condiçào de aprendiz, a padr de

quatorze anos, de conformidade com o disposto no art.27, inciso V, da Lei n' 8.666/93, nos termos do
Ánexo IV, se o empregador for pessoajuúdica.

6.5. Propostâ de Preços: O envelopc no 02 deverá conter 0t (uma) r'ia em original , pro tilogrdada ou
om o seguinteimpressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da empresa, devidamente datada e

conteúdo:
. Razâo social, sede e número da inscriçâo do CNPJ do licitantei
o Prazo de validade da proposta. que nao poderá ser inferior a 60 ( sessenm) dias c

da abem-ra da proposta.
contados da data

6.5.1 - A proposta, uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-a a execurar os serviços cotados, caso lhe seja
adjudicado o objeto da licitaçao.

6.5,2 - Pedidos de retificaçào, por engano no preço ou especificaçao do objeto da licitaçào, somente serào acei[os
antes de abenas as propostas, nâo sendo admitida a simples ofena de desconto ou aumento de preços.

inada,
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6.5.1 - Nào serâo consideradas as propostas apresentadas fbra do prazo, bem como aquelas que conriverem
rasuras, cmendas, borrÕes ou entrelinhas em suas paúes essenciais de modo a ensejar dubiedade, principalmente
cm relaçâo a valores.

6.5.4 - Constatada declaraçao ou documentaçào falsa, após inspeçào pela CPL, a licitante será inabilirada ou
desclassíicada, conforme o caso, sem prejuÍzo de outras penalidades.

7 _ DO DIREITO DE PETIÇÃO

7.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este instmmento convocatório, cuja petiçào deverá ser
dirigida a presidente da CPL;

7.1.1 caberá a presidente da CPL decidir sobre a pedçao no prazo de 24 (vinte e quatrQ horas;

7.1.2 acolhida a petiçào conlra o ato convocatório, seÉ designada nova data para a realizaçào do certame;

7.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e modvadamente a intençào
de recorrer, com registm em am da sÍntese dâs suas razÕes, quando lhe será concedido o pr:zo de 03 (mcs) dias
úteis para â apresentaçao das razôes do recurso, podendojuntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para aprcsentar conrra razÕes em igual número de dias, que começarào a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;

7.3 o(s) recurso(s), que nào teú (ao) efeito suspensivo, sera (ao) dirigido (s) a auroridade superior, Prefeito
Municipal, por iatermedio da Presidenre da CPL, o qual poderá reconsiderar sua decisào, em 5 (cinco) dias úteis
ou, nesse perÍodo, encaminha-lo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciaçào e decisào, no
mesmo pftizo;

7.6 a falta de manifestaçào imediam e motivada do (s) licitante (s) na sessao importará a decadência do direito de

recurso e a adjudicaçao do objeto da licitaçao pela Presidente da CPI- ao venccdor;

8. DoJulgamento
8.1. tlabilitaçeo
8.1.1. O julgamento iliciar-se-á com abeúura dos envelopes no 01, contendo a documentaçâo relativa à habilitaçao
das concorrtntes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes presentes e pelos membros da comissào.

8.1.2. Após a apreciaçào dos documentos, a Comissào declarará habilitadas as licitantes que os apresentaram na
Íorma indicada neste edital e inabilitadas as que nào atenderam as exigências.

8.1.3- As licitantes poderào, unanimemente, renunciar ao direito de iaterpor recurso, o que constará em atâ,
prtrcedendo à abemra dos envelopes no 02, das concorrentes habilitadas.

8.1.4. Nâo havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem issào Permanente de
[,icitaçào, suspenderá a sessào, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até en e comunicará, por
cscrito, com antecedência mÍnima de 48 (quarentâ e oito) horas, as licitantes habili ta. hora c local de sua
rrabertura. Nessa hipótese, os envelopes no 02, deridamente fechados e rubric sentes, permanecerào
ató que se reabra a sessào, sob a guarda e responsâbilidade do Presidente da Comis
Às inabilitadas serao devolvidos os envelopes fechados contendo a proposta de preços.
Envelops nào reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contiu da data da adjudicaçao, serào destruÍdos,
indrpendentemente de notificaçao à interessada.
Propostas

1 T

txcc

7.4 o acolhimento de recurso imponará a invalidaçao apenas dos atos insuscetÍveis de aproveitamento;

7.5 decididos os recurcos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará o resultado da licitaçao, e autorÉará, respeitada a ordem de classificaçao e a quanddade de
fornecedores.
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8.2.1. Ultrapassada a fase de habilitaçao, serào abeftos os envelopes de no 0
prcsentes, as condiçôes oferecidas pelos pârticipanEes habilitados, sendo a proposta rubricada por estes e pelos
membros da CPL.

8.2.2. As proposms serao ana.lisadas, podendo a Comissâo convocar as licimntes para csclarecimentos de qualquer
narurtza, que venham facilitar o entendimento das mesmas na Í'ase dejulgamento.

7.2.3. Verificando-se discordância enre o preÇo unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço
total ocorrendo diverBência enarr os valores numéricos e os por extenso predominarào os últimos. Se a licitante
nào aceitar tâis erros, sua proposta será rejeitada.

8.2.4. Ás propostas que nào atenderem;s condiçoes desta licitaçào que oferecerem alternativas de ofertas e

cotaçÕes nào previstas, preços excessivos ou mani{estamente inexequÍveis, serào desclassificadas.

8.2.5. O julgamento das propostas será efetuado pela CPL e será considerada vencedora a licitante que apresenrar o
MEN-OR PREÇO GLOBAL, entxe aquelas que cumprirem integralmente as exigências conddas neste edital.

8.2-6. Ás vantagens nào previstas neste Edital nào serào consideradas para e{eito de classificaçaot

8.27. Em caso de absoluu igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no
parágrâfo 20 do an. 3" da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato público, para o qual, todos
licirantes serào convocados.

8.2.8. Será afixado em locâl de ftuil acesso ao público e colocada à disposiçâo dos interessados o resultado da
licitaçeo, cabendo as licitanrcs o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após
a divulgaçao.

9- Á{udicaçào e Homologaçâo

9.1- Nao havendo interposiçào de recurso quanto ao resultado da classificaçao, ou após o seujulgamento com base
relatório circunstanciado, cabe a Comissao adjudicaÉ o objeto da licitaçao à vencedora, submetendo taldecisào ao
titular do órgâo iÍrteressado para homologaçao.

9.2. - Homologada a liciaçao, será convocada a vcncedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, oferccer a
garanda de execuçào e assinar o contrato.

9.3- O prefeito municipal poderá revog:u a licitaçào por razôes dc inLcresse público. devendo anulá'la de ofÍciLr ou
por provocaçào de terceiros, quando o motivo assim justificar;

10, Contrato

l0.l O presente Edital e a proposta da empresa vencedora farâo partes inregrantes do Contrato,
independentemente de transcriçao.

10.2. A Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO arravés da Secretaria Municipal de Administraçào enúará o
termo de conrrato, deüdamente preenchido, à adjudicatária do objeto de licitaçào que deverá assiná-lo, e devohrr
à remetente no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de seu recebimento.

10.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Termo Contratual, dentro do prazo estabelecido nt)
subitem anterior e de oferecer garantia de execuçào, caracteriza o desatendimento brigaçào por ela
ixsumida, acarrelando o cancelarnento da adjudicaçlo, sujeitando-a pena de suspensào de participar
em licitaçoes t do seu impedimento de contratar com a administraçào pública pelo p 02 (dois) anos,
caso em que a PreÍêitura NÍunicipal de SÃO BERNARDO poderá convocar, segundo a Íficação, outra
licitante. mantida as cotaçÕes da licitante vencedoru, sc nào pleÍirir proceder nova licitaçào

10.4. A contratada Íicará obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôcs contratuais, os acrés ou supressôes que se

fÉelem necessários, até de 250,6 (vinte € cinco por cento) do valor inicÍal atualizado do con
Os prrços contratados em decorrência da presente licitaçao nào estào sujeiros a reajustamento

1l - Pagamento

O pagamento será efetuado mediantc entrtga da nota Fiscal acompaúado da entrega do objcto
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Nenhum pagamento se fará sem a que a empresa adjudicatária tenha recolhido valor de multa, eventualmente
aplicada.

12 - Das SançÕcs Administrativas

l2.I Aplicam-se à presente licitaçào as sançôes previstns na Lei Federal no 8.66619), at:ualizada pela Lei Federal no

8-883/94 e demais normas legais aplicáveis à matéria.
Nào existirá qualquer vÍnculo jurÍdico entre a CONTRÁTANTE e quaisquer empregados, encarregados e/ou
prepostos da CONTRATADA quc, como tal, teúa ou venha ter relaçào com os fornecimentos de quc trata este
Contrato.

t2.2 O valor das multas aplicadas será de devidamente corrigido, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido
em até 30 (trinta) dias da data de sua cominaçào, mediânte Guia de Recolhimento Oíicial.

l3 - Das f)isposiçocs Finais:

l3.l No interesse da Prefeimra Municipal de SÀO BERNARDO - MA, e caracterizado a conveniência e

opomrnidade, fica a licitante vencedora obrigada a accitar nas mesmas condiçôes propostas os critérios ou
sugcstôes dos seNiços que se ÍÉerem necesstuios, observado o limite estabelecido na legislaçlo pertinente.

lf.2 Nos termos do Art. 48 e sem prejuÍzo do estabelecido no Art. 109, ambos da Lei Federal no 8.666/91, o
descumprimento de qualquer das disposiçoes contidas nos itens deste Edital poderá ensejar a inabilitaçao ou
classif icaçào, respectivamente.

13.3 InformaçÕes complementares ou dúvidas por parte da licitante interessada poderao ser obridas e esclarecidas
no endertço constante no preàmbulo deste Edital, com a Comissâo Permanente de Licitaçôes, e os càsos omissos
rambém serào resolüdos pela mesma, à luz da legislaçao peninente, ou submetidos por esta à autoridade superior.

13.4 Nenhuma indenizaçao será devida às licitantes pela elaboraçâo e/ou apresentaçào de quaisquer documentos
relativos â esu CONVITE licitaçao.

13.5 Sào partes integrantes deste Edital:
AnexoI - Planilhas orçamentárias
Anexo II - Minuta do Contrato
Anexo III - Declaraçâo Acerca de Fato Superveníente Impeditivo da Habilitaçâo
Ánexo IV - Declaraçao de Cumprimento da Legislaçào Trabalhista de \{enores.

sÀo BERNARTX) (MÁ), 27 de maio de 2019.

ALIMA
CPI-

1r,
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: O6.125.389/O0O1-88

PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROIETO

CONSTRUÇAO DO CIRCUITO VALOR

I
Consrruçào de 20 baracas para a venda de Ianches e bebidas e
consrruçào de um Portal cenográffco de 20 menos de largura por 8

meÍos de altura na chegada do circuito.
31.656,67

2 Construçào da ornamentaçao da cobertura do circuito com bandeiras 10.920,00

Iluminaçào do circuito 10.680,00

4 Construçào dc cenários fotográficos 9.360,00

R$: 62.616,67 ( sessenta e dois mil seiscentos e de:esseis reais e sessenta e sete centavos)

I
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ANEXO II
PROCESSO ADMINISTRATIVO N§ 

-'CPL- 

PMSB/MA
Contrato no / - CPL- PMSB/MA

MINTJTA DO CONTRÁTO

CONTRÁTO QTIE ENTRE SI FAZEM, I)E TIM L{I)O, A
PR-EFEITURÁ MUNlctpÁL DE sÀo BERNARDo/MA E Do
OIITRO LAI)O A EMPRESA

A PREFEITTTRA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa JurÍdica de Direiro Público Inremo, inscrila no
Crr-PJ no 06.125.389/0001-88, siruada na situada na Pça Bernardo Coelho de Alrneida 861 - Centro - Sào Bernardo/lvlÁ, ,

doravantedenominadaCoNTRATANTE,nesteato,reprcsentadaPor'-,--

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

confcre poderes para celebrar com a empresa xxxxr(xxxxxxxla x, sediada na xxx»çxxx-x"üx inscrim no CNPJ
no xxxxxxxxxx e inscriçâo estadual no xxxxxr<xxxxxro<., neste ato representada pelo seu xxxxxrx, xxxxxx (a),
rrxxxxx (a),xxxxxxx, residente e domiciliado na xxxxxxxxroo<x, N,[unicÍpio de xxxx>o<xxx, inscriEo no CPF no

xxxxxxxx)a(, Cafteira de tdentidade RG no.xxxxxxx-rx;r, doravante denominada CONTRÁTÁDÁ, têm entrc si
justo e pactuado, nos ternos contidos na proposm objeto da CONVITE n" 016i2019, e PROCESSO
ADNíINISTRATIVO No 201905004 que se regerá pela lri n.o 8.666/91, mediante as cláusulas e condiçôes
seguintes:

CIr{USUIÁ PRIMEIRA - DO OBJETO o presenre coNTRATo tem por base legal o PROCESSo
ÁDIWINISTRÁTM No 201905004 {PL-PIÍSB, tendo por objeto execuçào dos Serviços de construçào de
cstrutura fÍsica: barracas e omamentaçào na praça de Eventos no Ccntro da Cidade para reaiÊaçào do Arraiai 2019,
da cidade de Sâo Bernardo/MA. Integram o presente contrato, independentemente de transcúção, o Edital seus

anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceiruar o artigo 55 inciso XI de vinculaçâo ao edital de licitaçào ou
termo que a dispensou ou inexigiu, ao convit€ e a proposta do licitante vencedor.

CTÁUSTIIÁ SEGUNDA - DO VALOR
O Valor total pela aquisiçao do objeto contratual e de .................(.......................

frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato
), que inclui os tributos, encargos,

CIÁUSUIA TERCEIRÁ - DOS RECURSOS FINÁNCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCH: As despesas decorrentes da contrataçào da presente licitaçao

correreo por conta dâ Dotaçâo.

Dotação Orçamentrá.ria:

15.451.0780.1006.0000 - coNST. AMPL. E REF. DE PRAÇAS, PARQUTES E JARDTNS
44m51 .00 - Ob'ras e lmtalaçoes

CIÁSUH QUARTÁ - DOS ACRISIMOS E SUPRESSÔES
Á CoNTRÁTÁDA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supre
fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, ate 25olo (vinte e cinco) por cent valor
inicial atualizado do contrato, em obseÍ\,áncia ao art. 65 § lo da Lei 8.666/91

CIÁUSUTÁ QUINTA - Do PRÁZo DE VIGÉNCTA
O presente contrato entrará cm \.igor na data de sua assinatura c findar-se-á no dia .. .-l .-l_-, podendo ser
pron'ogado, após manifestaçào das partes envolvidas. mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I. da Lei no

8.666/91, e suas alteraçôes.

, residente e domiciliado na cidade no uso de suas afibuiçôes legais que lhe

SC

CIÁUS(IIA SEXTA - DA FISCALIZAÇAO

VIST0:_
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BER
ESTADO DO MARANHÃO

Cl{PJ : 06.125.389/0001-88

AOE

VISTO:

Fornecimenlo e cronograma de entrega fomecido pela Secretaria À,tunicipal dc
estriu observânciâ a sua proposta e ao Ánexo VI, observando a qualidade.

A fiscalizaçao do Contrato será efetuada pelo sen'idor ..... que poderá a qualquer rempo, determinar o que
for necessário à regularizaçâo da falta do fornecimento obsenando, bem como propor a aplicaçao das penalidades
previstas deste insmrmento.

cúUsUIÁ SÉTIMA - Do PÁGAMENTo
O pagaÍnento seú efetuado após cada mediçao e apÍesentaçào da Nota fisca] e planilha da mediçào correspondente
âos serviços já executados a Nota Fiscal deve esrá devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no
prázo de aré 30 (trinu) dias conrados da data do atesto.

PARÁGRÁFo PRIMEIRo - Os pagamentos, seÉo creditados em nome da CONTRÁTADA, mediante translerência
bancaria em conta corrente da CONTRÁTADA sob o n'- _-, Agência _ do Banco , unur !'ez sarisfeitas as
condiçôes estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissâo ocorrida na documentaçào fiscal será motivo de correçâo por
parte da CONTRÁTÁDÁ e haveú, em decorrênciâ, suspensâo do prazo de pagan€nro aÉ que o problema seja
definitivamente sanado.

PÂRÁGRÁ-FO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATÁDA devcrá comprovar sua regularizaçào
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovaçào seú feita
mediante apresenraçào de Certidào negativa de debito CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da
obrigaçào da conrratada de manter, durante toda execuçào do contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes por
eles assumidas, todas as condiçoes de habilitaçao e qualificaçao exigidas na licitaçao.

PÁRT(GRÁIIO OUARTO , A CONTRÁTANTE nào pagarájuros de mora por atraso no pagamcnto, cobrado através
de documentos nao habil. total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de
condiçôes conrrárias.

CLiiUST'IÁ OITÁVA - I)O REAIUSTE
O valor do prrsente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência se houver aumento autorizado
pelo govemo Federal.

CIÁTIST]IÁ NoNA - DAS oBRIGAÇÕES DA CoNTRÁTANTE
A CONTRÁTANTE obrigar-se-á:

a) Acompaúar e Ííscalizar a execuçào do contrato;
b) Designar um servidor da Secrctaria Munícipal de Administraçao que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalizaçao da execuçào do objeto do presente contrato. Ao servidor designado,
compete enrre outras obrigaçÕes, verificar a qualidade, inüolabilidade das embalagens, estado de

conservaçâo e validade dos produtos, anotando em registro póprio todas as ocorrências
relacionadas a execuçào do contrato determinando o que for necessário a regularizaçao das faltas ou
defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Maximo de prestcza, mediante soliciuçao escrita da
CONTRÁTÁDÁ" informaçôes adicionais, para dirim[ duvidas e orienta-la em todos os casos

omissos;
d) As decisoes e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverào ser
solicitadas, a seus superiores em tempo habil para adoçao das medidas convenientes:
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso Il, alÍneas a e b da Lei 8.666/93.

CúUStltÁ DÉCIMA - DÁS oBRIGACÕES DA CoNTRATÁDA
O presente Contrato nao poderá ser objeto de cessào ou ransferência, no todo ou em parte.

Á CONTRÁTADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto desre contrato mediante emissào de Nota dc Empenho ou
C]n

c) Manter preposto com anuência da Adminismaçao Municipal na localidade da presraçao do
sen iço para representá-lo na execuçào do contrarc e prestar esclarccimentos necessários ao sen idor
designado para acompaúar e fiscalizar a execuçâo do fornecimento, e a Secremria Municipal de
Adminisrraçào, quando solicitadoi
d) Obsenar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08100 h as l4;0O como
sendo o horárlo administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feir4
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e) Cumpr:ir {ielmenre o estabelecido nas clausulas e condiçôes do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislaçao em vigor para
perfeita execuçao do contntoj
[) Arcar com todas as despesas, eigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execuçâo do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administraçâo ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execuçâo do contrato nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
fiscalizaçao ou acompanhamento eferuado pela Secretaría Municipai de Administraçao;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parre, o objeto deste contrato em
que se verificarem úcios, det'eitos ou incorreçôes resultantes da execuçào.

CIÁSTIIÁ I)ÉCIMÁ PRIMEIRA. DÁS PENÁUDÁI)ES
O descumprimento, total ou p'arcial, por parte cla CONTRATADA, de qualquer das obrigaçôes ora estab€lecidas,
sujeitará a CONTRÁTADÁ as sançÕes previst;» na Lei Federal na 8.666193, aplicando nos arrigos 8I a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O araso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeirará a

CONTRÁTADA, à multa de mora correspondente a 0,1% (Íes centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fomecimento, até o limite de l0% (dez por cento).

PÁRÁGRÁFO SEGITNDO - Alem da multa indicada no parágrafo anteúor, a CONTRATANTE poderá, garanrida a

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecuçào total ou paxciâl do Contrato, as seguintes sançôes:
a) AdverÉncia;

b) Multa de l0 o[ (dez por cenco) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensao tempoúria de pafticipaçào em licitâçâo e impedimento de contratar com a
administraçao, por prazo nâo supeúor a 02 (dois) anos;
d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a .qdministraçao Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniçào.
e) As sançÕes previsms nas alÍneas'a",'c" e'd" podendo ser aplicadas conjuntamente com a

previsu na alÍnea 'b".

PÁRÁGRÁIo TERCEIRO Após a aplicaçâo de qualquer penalidade s€rá feira comunicaçào escrira à

CONTRÁTAD.A, e publicada no jornal Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluÍdas os casos de
aplicaçao das penalidades de advertências e mulÉa de mora.

CIÁSUIÁ DECIMÁ SEGUNDA - DA RESCISÁo
A lnexecuçào totalou parcial deste contrato enseja a sua rescisâo, com as conseguências contratuais e as previstas em
lei.
Constituem motivos para a rescisâo deste Contrato:

a) - o nào cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçôes, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçoes, projetos e prazos;
c) - a lentidao do scu cumprimento, levando a CONTR-{TANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusâo da obra, do serviço ou do fomecimento, nos prazos esdpulados;
d) - o atraso injustificado no iúcio da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisaçao do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicaçào à CONTRATANTE;
l) - a subcontrataçào total ou parcial do seu objeto, a associâçào da CONTRATADA com
outrem, a sessâo ou Eransferência total ou parcial, bem como a fusào, cisâo ou incorporaçâo nào
admitidas no edital e no conmatoi
g) - o desatendimento das determinaçÕes rcgulares emanadas pelo servidor a comissào
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execuçào, assim como as Secretaria N{unicipal de
Secr€taria Mudcipal de Ádministraçao;
h) - o comerimento reiterado de faltas na sua execuçào, ânotadas na forma do § lo
desta Lci Federal no 8.666/93;
i) - a decrttaçâo ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissoluçao da sociedade ou o falecimenro da CONTRATÁDA;
k) - a aheraçao social ou a modúcaçao da finalidade ou da estrutura da CONTRÁT , quc
prejudique a execuçâo do conrrato;
l) - razoes de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento, justiíicadas e
determinadas pela máritma autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

CONTP,A,TANTE e exaradas no processo administrarivo a que se refere o contlato;
m) - a supressao, por parte da CONTRATANTE, compras, acarreundo modificaçâo do valor
iúcial do conuato além do limitc permitido no § to do art. 65 desta lei;
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n) - a suspensao de sua execuçâo, por ordcm escrita da CONTP-{1ANTE, por prazo superior a

120 (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave pem.rrbaçâo da ordem
intema ou guerra, ou ainda por reperidas suspensôes que totalizem o mesmo pmzo,
independentemente do
pagamento obrigaúrio de indenizaçoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilÊaçôes e mobilizaçôes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos,
o direito de optar pela suspensâo do cumprimento das obrigaçors rssumidas até que seja
normalizada a situaçâo;
o) - o acraso superior a 9O (nowna) dLs dos pagamenros devidos pela CONTRÁTÁNE
decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
pernrrbaçao da ordem intema ou guerr4 assegurado a CONTRA'IADA o direito de optar pela
suspensâo do cumprimento de suas obrigaçôes até que seja normalizada a situaçào;

PÁRr{GRÁFO PRIMEIRO - Os casos de rescisào contratual serâo formalmente motivados nos auros do processo,
assegurando o contraditório e a ampla deÍcsa"

PÁRriGRÁFo SEGUNDo A rescisao deste Contrato poderá ser
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administraçao nos casos enumerados nas
alÍneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitaçâo, desdc que
haja conveniência para a CONTRATÁNl ll:
judicialmente, nos termos da legislaçao.

CúSUIá DÉCIMÁ TERCEIRÁ - Do RECEBIMENTo DoS PRoDUToS
Os seniços deverào ser entregues conforme Cronograrna constante nos anexos planilhas orçamentârias, parte
integrante deste.

PÁRÁGRÁFO PRIMEIRO O objeto do contrato seú recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os seniços
que nào satisfizerem as condiçôes citadas na proposta e no cdital serâo recusados e colocados a disposiçao da
CONTRATÁDA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos enrre as panes;

PAPáGRÂFO SEGUNDO - A crirério da Prefeitura lvluúcipal de SÀO BERI\iARDO poderá ser concedido novo
prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeiçao pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRÁTÁDA será notilicada para regularizar no prazo lt{aximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas pcnalidades previstas no Ârt. 87 ü Iri n" 8.666/93;

crÁsurÁ DÉcrMA eurNTA - DAS ALTERÁÇoES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativzs, no caso previsto no aft. da Lei n'8.666/93.

É A - DA PI 
'BI 

J
Dentro do prazo de 20 (ünte) dias, contados da sua assinatura" a CONTRATÁNIE proúdenciará a publicaçao em
resumo, do presente Contrato.

CIÁUSUIÁ SÉTIMA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÀO BERNARDO no Estado do Maranhao, será o competente para dirimir dú\'idas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lar,T ado
em 3 (res) r,ias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunlns abaixo.

s,4o BERNARDO(MA), de

I [STl:\1I.\II-{S

l'

CONTRATAiT-l L.

CPF

CO\ I RÁ'I'ADÁ

I

I

I

de

Ç

CPF:
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ANIXO III

DECLARÁÇÁo I)E INEXISTÊNCIA DE FATo
IMPEI)ITIvO DA HAXILTTAÇÀO

CONVITES ne 016/2019- CPL

A Empre sa......... . .........,CNPJ sediada
.................-....(endereço completo),............................., cleclara, sob as penas da Lei, nos termos do § 2o do an. 12. da Lei
n.8.666i93, que até a plesente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçao no pres€nte processo
licitatório CONVITES no 016i2019, e que contra ela nào existe nenhum pedido de insolvência,/falência ou
concordata, ciente da obrigatoúedade de declarar ocorÉncias posteriores.

Locale Data.

(assinaura do responsável pela empresa)
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VIST0:_

ÁNEXO IV

DECTÁRÁÇÂo DE CUMPRIMENTo DA I.EGISIÁÇÀo TRABÁLHISTÁ DE MENoRES

À Local e data

Prezados Senhores.

Declaramos, sob as penalidades cabÍveis, que nào mantemos em nosso quadro de pessoal menores
de l8(dezoito) anos em horário notumo ou em serviços perigosos ou insalubres. nao possuindo ainda, qualquer
rrabalho de menores de 16(dezesseis) anos, sah,o na condiçao de aprendiz a paftir de l4(quatorze) anos se for o
caso.

Atenciosamentc

.,_-(assinarura autorizada)"'-(rà-. 
" 

.argo do slgnarári.r)--
(nome da emprcsa)

_-_-._(endereço)
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