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PREFEITURA TTIUNICXPAL DE SÃO BERNARDO-
ESTADO DO MARAilHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAL TOMADA DE PREÇO N" OO4/20 I 9. CPL

POCESSO ADM: 201903005

A Prefeitura Municipal de São Bernardo situada na Pça Bemardo coelho de Almeida nr 862
Centro - São BemardoÀ4d através da Comissão Permanente de Licitação, instituída por PoÍtaria do
Poder Executivo Municipal, no 003 de janeiro de 2019, toma público, para coúecimento dos
interessados que, de acordo mm as Leis Federal no 8.666, de 2l de junho de 1993 e suas alterações
introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de junho de 1994, realizaú PÍocesso Licitatório, na modalidade
TOMADA DE PREÇO, no tipo MENOR PREÇO, REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, paÍa
contratação de empresa especializzda para Roço de capoeira fina nas laterais das estradas vicinais, Roço
na área dos pátios dos Postos de Saúde e Roço dos pátios das Unidades escolares Do município de São
Bemardo-Ma" descritos no item 1. deste Edital.

' O recebimento da documentâção dar-se-á no endereço acima. até às 09:00 horas do dia 22 de

abril de 2019, quando será dado inicio à úertura dos envelopes de "Habilitação e Propostas".

2. DOS TERÀ{O§ DE REFERÊNCIA: Dos TERMos DE REFERÊNCIA: As despesas

decorrentes da contÍatação da presente licitação correrão porl
DOTAÇAO ORÇAMENTPARIA:

1s.452.0780.1003 OO0O - MANUTENÇÀO DE V[AS URBANA E ESTRADA VICINAIS
339039 OOO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JTJRIDICA
t2 365 O8]2 2IO] OOOO. VÁNUTENCÀO DO ENSI\O INFA\TIL E PRE-ESCOLA
339039 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JL'RIDICA
l2 361 OO5O 2O35.OOOO - MANUTENÇÂO Oa SrCnEreRlA DE ADMTNISTRAÇÀO
339039 OOO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
lo 122 ooso.2o54.oooo - MANUTENÇÀO DA SEC. DE SAÚDE
3390]9 OOO OUTROS SER\'IÇOS DE TERCEIROS PESSOA JI.,'RIDICA

2.3. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: no minimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da

data prevista paÍa abertura dos envelopes.

3.2.- O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido na sala da C nente de

Licitação, situada na Pça Bemardo coelho de almeida E63 - Centro - São o,4úA mediante o

3. CONDIÇÔES DE PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão paÍticipar desta Licitação empresas que estejam devidamente cad

Municipal de SÃO BERNARDO e que atendam às condições e, na fase
possuir os requisitos necessários à qualificação, estabelecidos neste Edital.

pagamento de R$ 30,00 ( triÍtta reâis), efetuado através de DAM - Documento de

na sede da Prefeitura municipal.

4. lMftrlr§rEN 1()S

4 L E vedada a participação de consorcio de empresas

na Prefeitura
ao comprovem

4.2 E vedada a participação de pessoa fisica

ão Municipal,

l.IX) OBJETO:
O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) parâ executar os serviços

de Roço de capoeira fina nas laterais das estradas vicinais, Roço na área dos pátios dos Postos de Saúde e

Roço dos pátios das Unidades escolares Do municipio de São Bemardo-Ma, de acordo com as planilhas
€m anexos.
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4.3. Não será habilitada a empresa que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública,
Estadual, Municipal ou Federal, ou que esleja cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar
com os Orgãos da Administração Püblica Municipal.

4.4 Não poderão participar da presente licitação as empresas das quais servidor do Municíoio seja
gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou subcontratado.

4.5 cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.6 - empresas que não teúam o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compativel
com o objeto da licitação

5, DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO

5.1 As 09:00 horas do dia 22 de abril de 2019, a Comissão Permanente de Licitação na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Pça Bemardo coelho de almeida 863 - Centro - São Bernardo,À4A,
serão rccebidas as docunlentações relativa à habilitação e proposta, bem corno dará inicio à abertura dos

envelopes da presente TOMADA DE PREÇO. Ocorrendo feriado ou porto facultativo na data da

licitação, será a mesma realizada no primeiro dia útil subseqúente, no mesmo local e horário.

6.DOCUMENTAÇÃO n pnOpOSU

6. l. Os licitantes deveÍão apÍesentâÍ toda a documentação de Habilitação e PÍoposta de Preços no dia,

hora e local citados no preâmbulo deste edital, em 02 (dois envelopes lacrados e invioláveis, em cuja
parte extema, alem da razão social e endereço, esteja escrito):

ENVELOPE N" 0l com as seguintes indicações na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
COMISSÀO PERMANENTE DE LICTTAÇÀO
situada na Pça Bernardo coelho de almeida 863 - Centro - São BemardoÀ'IA
TOMADA DE PREÇO n'004i2019 CPL
.DOCUMENTAÇÀO DE HABILITAÇÀO'

EN'V'ELOPE N" 02 Com as seguirÍes indicações na parte extema:
PREFEITI.IRA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
COMISSÁO PERMANENTE DE LICTTAçÁO
situada na Pça Bernardo côelho de almeida 863 - Centro - São BernardoÀ4A
TOMADA DE PREÇO n" 004/2019-CPL
.PROPOSTA DE PREÇO"

6.2. 4 - DO CREDENCIAMENTO

6.2.4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na prese idente da CPL,
será realizado o credenciamento do interessado ou seu repÍesentante legal. Para

será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
o, obrigatoriamente,

6.2.4.2 - Ato constitutivo, estatúo ou contÍalo social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo
eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato crnstitutivo consolidado,
devidamente registrado, em se Íatando de sociedades comerciais, €, no c{tso de sociedades por ações,

acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado por
pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, compÍoyando esta caPacidade jurídica;

6.2.4.3 ProcuÍação particular ou câÍa de credenciamento, mm firma reconhecida, podendo ser utilizado
o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante e a praticâr rodôs os
demais atos inerentes â TOMADA DE PREÇO.

=-l>I É---
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6.2.4.4 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Pone, mediante
apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa no 103 de 30
de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comercio - DNRC, exigida
somente para microempresa e empre$ de pequeno porte que teúa intenção de comprovar seu
enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratâmento diferenciado e
favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei ComplementaÍ n' 123, de l4l1212006, COM
DATA DE EMISSÃO A PARTIR DE MAIO DE 2OI9I,

6.2.4.5 PàÍa fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda ópia de traslado de procuração
poÍ instÍumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos,

6.2.4.6- O representante da licitante presente à sessão deverá entÍegar â Presidente da CPL o documento
de credenciamento juntamente com a respectiva cédula de idenlidade ou equivalente e CNPJ da empresa
atualizado, bem como a declaração de âtendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos
envelopes "Proposta de PÍeços" e "Documentos de Húilitação".

6.2.4.7 - Os documentos necessá,rios ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais
farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório
coülpêtente, ou confeddo por menbros da equipe de apoio, ilrclusive a Presidente da CPL uo ciecorrer da

sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos
de validade;

6.2.4.8 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um Íepresentante para se

manifestâr em nome do repÍesentado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada à

pârticipâção de qualquer interessado representando mais de um Iicitante.

6.2.4.9 - A não apÍesentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não

comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inüabilizará a participação do (s)

licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como
ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se

manifestar ou interferir no desenvolümento dos trabalhos- ressaltando que quando a documentagão de

cÍedenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será

entregue ao licitante que estará autôrizado a úri-lo e retiráJa, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se encontra no recinto, mm o intuito de ampliar a disputa;

6.2.4.10 - recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão ale a c,onclusão

dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectivÀ sob pena de decadência do direito ao recurso.

6.2.4.11 - Após o credenciamento, a Presidente da CPL declarará a abertura da sessão e não mais serão

admitidos novos proponentes.

6.2.4.12 - Credencial de representante do licitante com a respectiva qualificação civil, junto a Comissão

Permanente de Licitação - CPL, a ser entregue sepaÍadamente.

6,3 . DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

6.3.1- A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 0l (uma) vi4 em

fechado e rubricado no fecho.

6.3.2- A participação no pÍesente procedimento licitatóÍio requeÍ a apÍesentação de toda a documentação
comprobatória da necessária qualilicação no que se relbre à:

a) Prova de Inscrição no CadastÍo Nacional de Pessoas Jurídica (CNPI);

b) Prova de inscrição no CadastÍo de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objsto da licitação;

,1
"n@^u "n"

I

I



PM .FOLrlAi{o

PR0CES50 , ()/ Qo )rÍ)
MOOALiI]ADI

risi-"
PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO'

ESTADO DO MARANHÃO
CNPI: o6.125.389/0001-88

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

o CeÍidão Conjunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União.

c.2) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidão quanto à Divida Ativa do Município
o Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN
o Alvará de Localizaçào e Funcionamento:

d) CRF Certificado de Regularidade do FGTS- com validade na data de apresentação da proposta.

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei

12.440/20191 e à Resolução Administraliva no 1.470120191.

6.d Of IAI,IE'Ií-A'AíI TT'í-NI(-Á.

a). Declaração em papel timbrado e subscrita pelo ÍepÍesentante legal da licitante, assegurando a
inexistência de fato supeÍveniente impeditivo de sua habilitação na forma do § 2' do artigo 32 da Lei n.'
8.666/93, devidamente identificados nos termos do modelo do Anexo III deste Edital.

b). Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e

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

6.5. Proposta de Preços: O envelope n" 02 deverá conter 0l (uma) üa em original, proposta datilografada
ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da empresa, devidamente datada e assinada,

com o seguinte conteúdo:
. Razão social, sede e número da insgição do CNPJ do licitante;
r Prazo de validade da propost4 que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados

da data da abertura da proposta.

6.5.1 - A propost4 uma vez abertâ, vinculará o licitante, obrigando-a a executar os serviços cotados, caso

lhe seja adjudicado o objeto da licitaçào.

6.5.2 - Pedidos de retificação, por engano no pÍeço ou especificação do objeto da licitação, somente serão

aceitos antes de abertas as propostas, não sendo admitida a simples oÍbrta de desconto ou aumenlo de

preços.

6.5.3 - Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que

contiverem rasuras, emendas, borróes ou enaelinhas em suas partes essenciais de modo a ensejar

dubiedade, principalmente em relação a valores.

6.5.4 - Constatada declaração ou documentação tàlsa, após inspeção pela CPL, a
ou desclassihcada, conforme o caso, sem prejuizo de outÍas penalidades.

6.5 Qualihcação Econômico-Financeira

6.5.2 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor sede da
pessoa jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do Íecebimento dos
envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade.

6.6 Os documentos exigidos deverão ser legíveis e poderão ser apresentados no original ou por qualquer
processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou por servidor da Comissão

oI
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Permanente de Licitação CPL, mediante a apresentação do documento original, ou ainda por
publicação em órgão de lmprensa Oficial.

6.8 Para a habilita@o, as ME e EPP deverão apresentir toda a documentação exigida que será
devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restÍição na comprovação da regularidade
fiscal e trabalhist4 será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o pÍoponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual periodo, para a regularização da documentação.

7 _ DO DIRETIO DE PETIÇÃO

7.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar impugnar este instrumento convocatório, cuia petição deverá ser dirigida a
presidente da CPL;

7.1 I - caberá a presidente da CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

7.1.2 acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame;

7.2 - declarado o vencedor do certame, qualqueÍ licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorÍeÍ, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de

03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contÍa razões em igual número de dias, que

começarão a correÍ do termino do prazo do recorrente, sendoJhes assegurada vista imediata aos autos;

7.3 - o(s) recursds), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior,
Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da CPL, o qual poderá ÍeconsideÍaÍ sua decisão, em 5

(cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminha-lo (s) à autoridade srperior, devidamente informado, para

apreciação e decisão, no mesmo pÍazo;

7.5 - decididos os recuÍsos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competenle

homologará o resultado da licitação, e a].lonzzÍá. respeitada a ordem de classifica$o e a quantidade de

fornecedores.

7.ó - a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessâo importará cadência do

direito de Íecurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Presidente da CPL ao

E. DO JULGAMENTO

8.l. Habilitaçâo

8. l. l. O julgamento iniciar-se-á com abertuía dos envelopes no 01, contendo a ção relativa à

habilitagão das conconentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes presentes e pelos membros da
comissão.

8.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que os
apresentarum na forma indicada neste edital e inabilitadas as que 1ão atenderam as exigências.

Í-D-t'

6.7 A autenticação poÍ servidor da Comissão Permanente de Licitação poderá ser realizada ate o dia útil
anterioÍ à data marcada para a sessão de abertura desta TOMADA DE PREÇO. no horário das 8h às
tzh.

7.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos ir,Juscetí./eis de apro..,eitamento,
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8.1.3. As licitantes poderão, unanimemente, ÍenunciaÍ ao direito de interpor recurso, o que constará em
ata, procedendo à abertura dos envelopes no 02, das concorrentes habilitadas.

8.1.4. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem anterior, a Comissão
Permanente de Licitação. suspenderá a sessão. lavrando ata circunstanciada dos trabalhos ate então
executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, as

licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reúertura. Nessa hipótese, os envelopes no 02,
devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão alé que se reabra a sessão, sob a guarda
e responsabilidade do PÍesidente da Cômissãô
As inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados contendo a proposta de preços.

Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão destÍuídos,
independenlemente de notifi cação à interessada.
Propostas

8.2.1. Ultrapassada a fase de habilitâção, serão abertos os envelopes de no 02, divulgando a Comissão, aos

licitantes presentes, as condições oferecidas pelos paÍticipantes habilitados, sendo a proposa rubricada
poÍ estes e pelos membros da CPL.

8.2.2. As propostas serão analisadas, podendo a Comissão convocar as licitantes paÍa esclaÍecimenlos de
qualquer natureza, que venham facilitar o entendimento das mesmas na fase de julgamenlo.

8.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo corrigido
o pÍeço total; ocorrendo divergência entre os valoÍes numericos e os por extenso predominarão os
últimos. Se a licitante não aceitar tais erros, sua proposta será rejeitada.

8.2.4. As propostas que não atenderem as condições desta licitação que oÍêrecerem alternativas de oi'ertas
e cota@es não previstas, preços excessivos ou manifestamente inexeqüiveis, serão desclassificadas.

8.2.5. O julgamento das propostas será efetuado pela CPL e será considerada vencedora a licitante que

apÍ€sent o MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquelâs que cumprirem integralmente as exigências
contidas neste edital.

E.2.6. As vantagens não previstas neste Edital não serão consideradas para efeito de classificação;

8.2.7. Em caso de absoluta igualdade de preços, enlre duas ou mais pÍopostas, e após obedecido o

disposto no parágrafo 2'do aÍt. 3" da tei 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, poÍ sorteio, em ato
público, para o qual, todos licitantes serão convocados.

8.2.E. Será afixado em locai de fácil acesso ao público e colocada à disposigão rios inieressatios o

resultado da licitação, cabendo às licitantes o prazo recuÍsal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partiÍ do
primeiro dia útil após a dirulgação.

9. ADJUDICAÇÃO E EOMOLOGAÇÃO

9. I Não havendo interpcsiçãc de recurso quanto ao Íesultado da classificação, cu após o, mento

com base relatório circunstanciado, cabe a Comissão adjudicará o objeto da ii
submetendo tal decisão ao titular do órgão interessado paÍa homologação.

9.2. - Homologada a licitaSo, será convocada a vencedora parq no pÍazo de 05 (cinco)

oferecer a garantia de execução e assinar o contrdo.
as uteis,

- O prefeito municipal poderá revogar a licitação poÍ Íazões de interesse público, devendo anuláJa de

oficio ou por provocação de terceiros, quando o moüvo assim justificar;

IO. ASSINATURA DO CONTRATO

I
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ll0.l A Secretaria de Administração de São Bernardo do Maranhão Ma. mm a antecedência de 5

(cinco) dias úteis, convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
instrumentos equivalentes, sob pena de decair o direito à contratâÉo, sem prejuizo de suspensão
temporária de participação em licitação e impedimentos de contrataÍ mm a SecretaÍia de Administração
de São Bernardo do Maranhão - Ma..por prazo de até dois anos.

10.1.1 O prazo de convocação para assinatura do contralo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado durante seu tÍanscurso pela paÍe, e desde que omrra moüvo justificâdo aceito
pela Secretaria de Administração de São Bernardo do Maraúão - Ma.

10.1.2 A recusa do licitante convocado em assinar o termo de contÍato, ou instrumento equivalente,
implicará em indenização a Secretaria de Administração de São Bemardo do Maranhão - Ma., na ordem
de l% (hum por cento) do valor global de sua proposa.

101.1.3 É facultado a Secretaria de Administração de São Bemardo do Maraúão - Ma, quando o
convocado não assinar o teÍmo de contÍato ou retirar o instrumento equivalente, no pritzo e condições
estabelecidas, convocar os licitantes remânescentes, para fazêJo em igual prazo e nas mesmas condições
do primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da
comunicação.

l0.1.2 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da abertuÍa das pÍopostas, sem convocação para contratação,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

rr - coNDtÇof,s DU PAcAMf,N't'o

ll.l O pagamento ao licitante adjudicado, doravante mencionado como contratada será efetuado
mensalmente até o decimo quinto dia do mês subsequente aos serviços prestados, mediante entrega de
todos os seguintes documentos, impÍeterivelmente:

11.2 Será Çourputado como seriço realizado para úlculo da medição, somettte aqueles plenantente

executados, ou instalados naquele período, úo podendo ser considerado como tal, material adquirido
ainda em fabricação, em trânsito, ou mesmo dentro do canteiro, mas que ainda não foi utilizado no
processo constÍutivo

12. RESILIÇAO E RESOLUÇAO DO COtlTRAro

13.l Aplicam-se à presente licitação as sanções prey istas na Lei Federal n" 8.666/93. a pela Lei
Federal n" 8.883/94 e demais normas legais aplicáveis à materia.
Não existirá qualquer vinculo juridico entre a CONTRATANTE e quaisquer empre OS,

lo til sdee/ou prepostos da CONTRATADA que, como tal, tenha ou venha ter relação com
que trata este CoÍúÍato.

13.2 As sanções administrativas paÍa os casos de descumprimento das cláusulas e condiçõesestabelecidas
no presente instrumento convocatório serãor advertência, multa, suspensão temporálria de particípação em

licitação por prazo não superior a 2 (dois) anos.

l3.3 A sanção advertência será efetuada por escÍito, firmada pela Comissão de Licitações de Obras, com
assessoramento da fiscalização, comunicando de forma objetiva qual item do contÍato ou do edital deixou
de ser cumprido, e cobrando providências.

l2.l As condições de resilição ou resolução do contÍato com a ernpreiteira são as estúelecidas no
contÍalo, mnforme modelo no Anexo.

g
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13.3.1 Quando o relatório de andamento da obra" constatar atÍasos que comprometam o prazo de
execução, ele deverá ser acompanhado de uma advertência por parte da fiscalização, solicitando a

recuperação do ritmo de obra previsto no cronogtama pactuado no conlÍalo.

13.4 A sanção multa será aplicada imediatamente após o último dia estipulado para o término da obra. e

constatada a sua não conclusão por paÍte da fiscalização.

14, RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

14.l A contÍatada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que

efetuar, de acordo com as presentes normas, especificações e demais documentos técnicos fornecidos,
bem como por quaisquer danos decorrentes da realiz:.ção desses serviços, causados a Secretaria de
Administração de São Bemardo do Maranhão Ma ou a terceiros.

I 5, RECEBIMENTO DA OBRA

15.1 O recebimento provisorio far-se-á,
contratada a Secretaria de Administração
elaboração de checkJist e de parecer da

assinado pelas partes até 15 (quinze) dias
conclusão da obra.

uma vez concluidas as obras, mediante requerimento pela
de São Bernardo do Maranhão - Ma., dependendo ainda da

fiscalização. O termo de recebimento proviúrio deverá ser

após a comunicação escrita da contratada que deu ciência da

I 5. L I A contratada flrca obrigada a manter poÍ sua conta e risco, até o recebimento definitivo, as obras e

serviços em perfeitas condições de conservação e funciooamento.

15.2 O recebimento definitivo ocorrerá após um periodo de 90 (noventa) dias conidos, contados a partir
da data da assinatura do termo de recebimento provisório, corrigidas quaisquer anormalidades ocorridas
no prazo acima citado. Na ocasião deverá ser apresentada pela contratad4 comprovante da documentação

devida à Previdência Social relativa ao periodo de execução dos serviços (CND).

15.3 A Secrctaria de Admiristração de São Berlar do do r\Íarallúo - ía., ieserva-se o direito, tro caso de

não correção de anormalidades verificadas, de descontar da garantia retida, a importância conespondenle
àqueles serviços cuja execução proüdenciará.

16 _ DAS DISPIOSIÇOES FINAI§:

16.1 No interesse da Prefeitura \,Íunicipal de S-{O BERN.ARDO - \4d e cancterizado a con..'eniência e

oportunidade, fica a licitante vencedora obrigada a aceitar nas mesmas condiçôes propostas os critérios ou
sugestões dos serviços que se fizerem necessários, observado o limite estabelecido na legislação
pertinente.

16.2 Nos termos do Art. 48 e sem prejuizo do estabelecido no Art. 109, ambos da Lei Federal n" 8.666/93,

o descumprimento de qualquer das disposicões contidas nos itens deste Edital poderá ensejar a

inabilitação ou classifi cação, respectivamente.

16.3 lnformações complementaÍes ou dúvidas por paÍte da licitante interessada po obtidas e

nente deesclarecidas no endereço constante no preâmbulo deste Edital, com a Comis
Licitações, e os casos omissos também serão resolvidos pela mesma" à luz da legis e, ou
submetidos por esta à autoridade supenor

16.4 Neúuma indenização será deüda às licitantes pela elaboração dou apresentação de quaisquer

documentos relativos a esta TOMADA DE PREÇO - licitação.

I 6 . 5 São panes integrantes deste Edital
Anexo I - Planilhas orçamentfuias
Ànexo II - Níinuta do Cortrato

I
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Anexo III - Declaração Acerca de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação
Anexo IV - Carta Credencial
Anexo V - Decla.ração De Enquadramento Como MicÍo Empresa Ou Empresa De Pequeno Porte
Anexo VI - Declaração de Cumprimento da Legislação Trúalhista de Menores.

sÃo BERNARDO (MA), 0l de abril de 2019

RÁIMTINDO NONATO CARVAIHO
Secretário de Administração

I
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nr

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO.Ma.

SECRETARIA DE INFR{-ESTRUTURA DE SAO BERNARDO-Ma..

OBRA. ROÇO DE CAPOEIR{ FINA NAS LÂTERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

ROÇO DOS P TIOS DAS U.E. DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO-Ma.

LOCAL : ZONA RURAL E URBANA

DESCRIÇAO

SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO COQUEIRO.
17.00 Km

Km

17,000

mz

5l.000,00

MA 034 AO POVOADO ENXU - I l,l0 Km I1,300 3i 900,00

NÍA 034 AO POVOADO PEDRINHAS - 5. l5 Km 5,150 l5 450,00

MA 034 AO POVOADO MALHADA ALTA - 7.48 Km I Z.CO | 22.440,00

5 SEDE DO MLINICIPIO AO POVOADO BAIXA
GRANDE - 14.10 Km

14,100 42.300.00

6 MA 1IO AO POVOADO SALTO DA PEDRA . 4,75
Km

4.7 50 14.250.00

1 MA I l0 AO POVOADO PORTEIRINHA - I1.30 Km l1,300 33 900,00

4

8 DO POVOADO MAMORANA AO POVOADO BAIXA
GRANDE . 19,50 KM

12

t3 TODOS OS P OS DAS LTNIDADES ESCOLARES
DO MT]NICiPIO DE SÃO BERNARDO.MA

18,500 55.500,00

5.632,00

9 MA I I0 AO POVOADO PEDRINHAS - 8.50 Km 8.500 25.500.00

l0 18,200 54 600,00SEDE AO POVOADO COQUETRO - 18,20 Km

6,700 20.100.0011 SEDE AO POVOADO CL.IRRAIS - 6.70 Km

TOTAt, 368.940.00

3.200,00TODOS OS PATIOS DOS POSTOS DE SAI.,IDE DO
MLJNICíPIO DE SÃO SPRNARDO-IúA,

37'7.772,001'O'Í'ÀI, GERAL

PLANILHA RESUMO

DESCRTÇÁO trN D QUNT. I..
UNIT

1 ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS tn2 368.940.00 1,30 479.622,00

2 ROÇO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO m2 3.200,00 1,3 0 4.160.00

m:) 5.63 I 0 '? .321,60ROÇO DOS PATTOS gAS LTNTDADES ESCOLARES
DOMLTNICIPIO DE SAO BERNARDO-Ma.

'I'O',rAl- 377.',l72,001 {h' 491.103,60

TOTAL GERAL (-J/ 491.103,ó0

Roberto Miranda Leite
Eng" Civil I

CREA 14077625 t6

TRICHO 
I

1

I

I
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- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANA E ESTRADA VICINAI
sERvrÇos DE TERCEIRoS pESsoA JLrRiDrcA
- unNu ruuç Ão Do L.NsrNo lNl AN nL E pRr-ES(oLA
sERvrÇos DE TERCETRoS pessoe runiprce
- MANUTENÇÀo DA SECRETARTA os soucnçÀo
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
- rraeruure NçÃo on sEC oe seÚoe
sERMÇos DE TERCETRos pessoe runiorcn
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RttÃRDo-PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: O6.125.389/OOO1-88

ANEXO II

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' - CPL- PMSBA4A
Contrato n' / - CPL- PMSB,{\44

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAI QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A PREFEITTIRA
MUNICIPAL DE SÃo BERNARDoA4A E Do
OUTRO LADO A EMPRESA ,,,,,,,,

. residente e domiciliado na cidade
no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a

empresa DÇqxxxxxx,o(no<xx, sediada na xxxxxxxxxxxx inscrita no CNPJ no xxxxxxxxxx e inscrição
estadual no xxxxxxxxxxxxx., neste ato repÍesentada pelo seu xxxxxxx, xxxxxx (a), »<xxxxx (a),xxxxxxx,
residente e domiciliado na xx,Lxxxxxxxxx, Município de xxxxxxxxx, inscrito no CPF n'xxxxxxxxxx,
Carteira de Identidade RG no.xxxxxxxxxx, doÍavante denominada CONTRATADA,, têm entre si justo e

pactuado, nos termos contidos na proposta objeto da TOMADA DE PREÇO n'004/2019, e PROCESSO
ADMINISTRATM N' 201903005 que se regerá pela Lei n." 8 666/93, mediante as cláusulas e condições
seguinies:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMIMSTRATM N' 201903005{PL-PMSB, tendo por objeto os serviços de Roço de capoeira fina nas
laterais das estradas vicinais, Roço na área dos pátios dos Postos de Saúde e Roço dos pátios das Unidades
escolares Do municipio de São Bemardo.Ma Integram o presente contrato, independentemente de

transcriçãc, o Edita! seus anexcs e a Proposta da CcntrataCa. Ccnfcrme preceituar c artigc 55 incisc Xl de

ünculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a pÍoposta do licitante
vencedor.

CLAUSIJ'LA SEGTINDA - DO VALOR
OValortotalpelaaquisiçãodoobjetocontratualede.......... ( ...................),queincluiostributos,
encaÍgos, liete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA . DOS RECURSOS FINANCEIROS
2. DOS TERMOS DE úFERÉNCIA. DOS TERMOS DE REFERÊNC espesas

decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta da Dotação orçarnentári

I 5.452.0780. 1003.0000
339039 000 oUTROS
12.365.08J2.2 r03.0000
339039 000- OUTROS
12.36r.0050.2035.0000
339039 000- OIITROS
10. I 22.0050.2054.0000
339039 000 oUTROS

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÔES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrescimos ou supressões
que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, úé 25yo (vinte e cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § l" da Lei 8.666/93.

I

A PREFEITI]RA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Juridica de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ n" 06.125.389/m0l-88, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863

- Centro - São Bernardo-Ma, doÍâvante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por,

I

-.-.,-J
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CLÁUSULA QUTTüA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia I I
podendo ser prorrogado, após manifestação das panes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo
57, inciso I, da Lei n'8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA. DA FISCALAZAÇÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada pelo sewidor que poderá a qualquer tempo,
determinar o que for necessário à regularização da falta do fomecimento observando, bem como propor a
aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento dos serviços só será efetuado mediante entrega da oota Fiscal acompanhado da entrega da
obra devidamente concluída e atestada com recebimento deflrnitivo da Obra pela Contratante, nenhum
pagamento se faÍá sem a devida medição e conclusão da obra e entrega definitiva.

PARÁGRAIO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADd mediante
transferência bancaria em conta corÍente da CONTRATADA sob o no _, Agência _ do Banco

uma vez saiisieitas as condições esiabelocidas oeslc Contrato

PARÁGRAIO SEGUNDO Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de

correção por pa-rte da CONTRATADA e haverá, em decorrênci4 suspensão do prazo de pagamento até que o
problema sej a dehnilivamente sanado.

D^D^Íaa^E^ TEpaEm^ Â raáa nanoaanra .."1i."4^ " .-ô\ITP^TÁn^ áê!â.á.^mnr^r,'r.,,.e!t!rs !v,,,Prvrs Jeq

regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Sewiço - FCTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentaçâo de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme anigo 55 inciso KII da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçâo
exigidas na licitação.

não pagarájuros de mora por atÍaso no pagamento, cobÍado
através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimenlo de condições contrárias.

CLÁUSLTLA OITAVA - DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado duÍante o prazo de sua
autoÍizado pelo governo Federal.

A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidoÍ da Secretaria Municipal de

se ver aumenlo

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA

U
I

I

CLÁUSULA NoNA - DAS 0BRIGACÕES DA CoNTRATANIE

Educação que $rá responsável pelo

acompaúamento e fiscalização da execução rio objeto do presente çr.rntraro. Ao servirior
designado, compete entre outras obriga@es, verificar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualqu€r tempo e com o Maximo de presteza. mediante solicitaçâo escrita
,.a^\l!rD^T^rr^ i-l^.-.-Â-..,{i^i^-"i" -...,{i.i-i.,{...,i,1.. - ^;--r. t. -- r^.1^. ^.
casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante
deveÍão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do contÍato na forma do art. 73, inciso I[, alineas a e b da Lei
8.666/93.
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O presente Contrato não poderá ser objao de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) EntÍegar os serviços ob.ieto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Fomecimento e üonograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de
Educação. em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI. observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação
do serviço para representálo na execuçâo do contrato e prestar esclarecimentos necessários

ao servidor designado para acompanhar e Íiscalizar a execução do fornecimento, e a

Secretaria Municipal de Educação, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido enlre 09:00 h as 16:00
como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e sewiços, de segunda a

sexta-fei ra;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condi@es do presente contÍato e de
seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em
vigor para perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas poÍ lei, relativas âo objeto do contrato
respon<ien<io peios encargos tróalhisras, previdenciários, e comerçiais resultantes da
execução do contrato e outÍos corÍespondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a lerceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato úo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela SecÍetaria
Municipal de Educação;
h) Reparr, ccnigir cu substituiÍ, as suas expensas, no tota! ou em parte, c objeto deste

contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCIMA PRtrvEm.A - DAS PENALDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADd de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n'8.666/93, aplicando nos
artigos 8l a 88.

PARAGRA-FO PRIMERO - O atÍaso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

CONTRATADA\ à multa de mora correspondente a 0,3oÁ (três centésimos por cento) ao dia sobre o valor do
fornecimento, ate o limite de l0lo (dez por cento).

PARAGRAFO SEGTINDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CO TANTE poderá,

do Contrato.garantrda a pÍevia det'esa" aphcar à CONTRAI'ADA, na hipótese de rnexecuçào
as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de l0 70 (dez poÍ cento) sobre o valor do ContÍato;

(. tr) 5

c) Suspensão temporá,ria de participação em licitação e im
a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de ilidoneirladc para licitar uu cootratar coll]
enquanto perduÍarem os motivos delerminantes da punição.

e) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d"
coniuntamente com a prevista na alínea "b".

de ar com

listração Pública

o ser aplicadas

PARÁGRAITO TERCEIRO - §ós a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita á

CONTR-ATAD-A e publicada no jomal Oficia! do Estado, constando o fJnd3nento lega!, ercluidas os casos
de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁST,LA DÉCIMA SEGLINDA . DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste coÍtrâto enseja a sua rescisão, com as conseqüências mntratuais e as
previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste ContÍato:

a) - o não cumprimenlo de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos,

Í
I

P
I
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b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projaos e

prazosl
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovaÍ a

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

CONTRATANTE;
0 - a subcontrâtação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ôu paÍcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contÍato;
g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidor a comissâo
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Educação;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l'do
art. 67 desta tei Federal n" 8 666/91,
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a riissoiuçâo ria soçiçdaric ou o falccinrenio da COI{TRÂTÂDÂ,
k) - a alteração social ou a modifica$o da finalidade ou da estrutura da

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

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está

subordinado a CONTRATANTE e exaradas no pÍocesso administtativo a que se
.-f-r- ^ -^-r.â+^
m) - a supressão, por paÍte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1'do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
pertuóação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que

totalizem o mesmo prúo. independentemente do
pagamento obÍigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobiliza@es e oulras previstas, assegurado â CONTRATADA,
nesses câsos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de

calamidade públic4 grave perturbação da ordem interna ou guerr4 assegurado a

CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações ate que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PPJMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalm
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

nos autos do

PARAGRAIO SEGLINDO - A rescisão deste ContÍato poderá ser:
a) determinada poÍ ato unilateral e escrito da ÁdministÍ
nas alíneas 'a' a 'i' desta clârsula:

enumerados

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE,
i,,,-li^i"l---.- ,{. l--i"|.-ã^

processo da licitaçâo,

CLÁSL'I-A DÉCIMA TERCEIRA. Do RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão seÍ entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, paÍe
integrante deste.

PARAGRAFO PRIMEIRO O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décim_a- sendo que os

serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a

disposiçâo da CONTRATADA para serem corrigidos, dentro do prazo estóelecidos entre as partes;

I



Prú . iulhA I'i"

PR0CES$CJ

MOD}.LiDÂ}E

VISTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/OOO1-88

PARÁGRAI0 SEGUNDo - A critério da Prefeitura Municipal de SÃo BERNARDo poderá ser concedido
novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Oconendo a rejeição pela 2" vez, o contrato poderá ser

rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias
corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. 87 da Lei n" 8 666/93;

CLÁSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no aí. da Lei n' 8.666/93.

CLÁUSULA DECn4A OUINTA - DA PI-IBLICACÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRÂTANTE proúdenciará a

publicação em resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA . DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas
ou pendências resultantes deste ContÍâto.

E Êii estalerll de àcordo, depois rie lido ç acl.rado corrfoi.ine, fui o prcscrrtc ilsttrrnelto
lavrado em 3 (três) vias de igual teor e form4 assinado pela partes e testemunhas abaixo.

SAO BERNARDO(MA). de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS

atQa aaq

de

CPF CPF

I

i

I
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PROCES§O C c-,t 9et

MODA.LIi]A§I t?
VIST0:-_

PREFETTURA MUNTCIPAL DE SAO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/OO0l-88

ANEXO tII

DECLARAÇÃO DE INEXSTÊNCIA DE FATO
IMPEDI lVo DA HABTLITA( ÀO

TOMADA DE PREÇO n'004/2019 CPL

A Empresa.......... . .. .............,CNPJ N' ...........,
sediada ......................(endereço completo),............................., declara, sob as penas da Lei, nos termos do

§ 2' do aÍ. 32, daLei t 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação
no presente processo licitatório TOMADA DE PREÇO n'004/2019, e que contra ela não existe nenhum
pedido de insolvência./falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Local e Data.

7nm ÇI

I



PRoCESS0 lat?aacr) 9

PREFETTURA MUNTcIPAL oe sÃo se
EsrADo oo ulmnxÃo

CNPJ: O6.125.389/OOO1-88

ANEXO IV

CARTA CREDENCIAI

Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDO
Att: Comissào Permanente de Licitação - CPL
TOMADA DE PREÇO n'004/2019- CPL

Na qualidade de representante legal da empresa
inscrito no CNPJ sob o n" credenciamos o Sr

(A) portado da RG n" e do CPF n"
para nos representar na licitação em referência, com poder para formular ofertas, lances de preços,
recorrer, renunciar a recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
repÍesentada.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

IPM .FoLilAN'--

I

MODA.LIDADÊ_

I
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PROCESSO

MOOê.LIDADT

VlSI0r
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERN

ESTADO DO MARÂNHAO
CNPI: O6.125.389/OOO1-88

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUT,NO PORTL,

A empresa signatá,ria, inscrita no CNPJ
sob o n.o ........................., sediada na ........................(endereço mmpleto)..................., por intermédio de
seu Íepresentante legal, o Sr. (a) ....... ....... ............, poíadoÍ do Documento de Identidade n"

e do CPF no .................................. DECLARA para os fins do disposto no subitem
............ do edital, do TOMADA DE PREÇO n" 004/2019, sob as sanções administrativas cabiveis e sob

as penas da Lei, que esta empresa, na presente dat4 é mnsiderada:

L ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art.3"da Lei Complementar no 123, de 1411212006,

tl ( ) EMPRESA DE PEQI-/'ENO PORTE, conforme inciso Il do art. 3'da Lei Complementar n' 123,

de l4/1212006.

Declar4 aind4 que a empresa está excluida das vedâções constantes do § 4o

do art. 3'da Lei ComplementaÍ no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

OBS

l) AssinalaÍ com um "X'a condição da empresa

2) 2) Esta declaração deverá ser entregue à Comissão, após a abertura da sessão, antes e

separadamente dos envelopes (Habilitação e Proposta d€ Preços) exigidos nesta licitação, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do Íegime diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar no 12312006.

p

8
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PROCESSO

MODALIDAgE

VISTO:

PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.12s.389/oo01-88

ANEXO Vt

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALH]STA DE MENORES

Local e data

rrezaqo§ )gÍrn()r€§.

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, que não mantemos em nosso quadro de

pessoal menores de l8(dezoito) anos ern horário notumo ou em serviços perigosos ou insalubres, não
possuindo ainda, qualquer trúalho de menores de l6(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a

paíir de l4(quatorze) anos se for o caso.

Atenciosamente

(assinalura aúorizâda)_
nome e cargo do signatário

nome da empresa

I

(enderoço)_

sÃo BERNARDo, EN,Í --------i ------i ------

D

Ç


