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E0ITÂL 0E UE|TAçÃ0

MOI)ÀUDAOE PREEÂI PRESEilEIÀL I{S O16/2IIIS

PRoIESSII A0M|N|STRAT|I,ÍI ils. 20t908002

(Pregão Pmsencial para contrata$ã0 dE Empmsa para Íornecimento de Ágria i{ineral para atender a demanda das secretarias do l,lunicípio de

Sãs 8erÍrards, Estado do l{aranhão).

lBEf,lllR[ lE de julho dB 2019. às B8:00 h0ras.

Sala da Iomissão Permanenh de Licitação: situada temp0rariameflte na situada na Pça Semardo [orlho de Almeida 883- [eÍÍho - Seo Eernardo-l,ia

Á Pnfeitura Municipal de Sao BeÍÍardn, [stado do l.{aranhã0. através do Pregoeira oÍicial designado pela Portaria 003 de jaíeim de 20lg t0rna

púhlicr, para confieciment! dos inteÍÍssad!s. quE sE enc0ntra abert0 pmEess0 licitatlrio. na mrdâlidade PRtEÀ0 PRISEflüAL. tipo l.lENIR PllEÇ[

ll|,illÂll10. n referido Frcqãn será regido pela l'ei no lü.520, de l7 de julho de 2!112, regulamentada pelo üecreto n0 3.555. de 08 de 1uúo de 2000,

[ei [omplementar ns. 123l2006 e pela Lei n0 8.866. de 2l de junho de 1993. subsidiariamente. e ainda. pelas condiç[es e exigências estabelecidas

neste edital

0s documentos de cndenciamentl. a declanção de atendimenb aos requisitos de habilitaçã0, a proposta de preços (envelope I) e a

documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endenço acima cilado, atÉ às 08:00 horas do dia IE de julho de 2018, ru no

primein dia útil subseqi:ente. na hipútsse de não haver expediente naquela data, onasião em que se dará iníeio ao cndenciamento dss licitantes e

ans demais procedimentls peítinentes.

I - Il! NBJEIfl

l.l - [ presente Pregão Fresenciallem como objeto rontratação de empresa para Íornecimento de Água l,lineral para atender a demanda das

secretarias do lilunicípio de Sao Eeraardo.lstads do Maranhln.

1.2 - A quantidade dos Pndutos indicada no Termo de Referência é apenas esümativa de ernsumo. e será solicitada de acrrdr crm a necessidade

dos úrgãos Participantes, podendo ser utilizado n0 t0d0 0u em pade.

1.3 - 0 Valnr máximo estjmado desta licitação encontra'se disponível no anexo I deste Edital

2 - 0Â 00rÂçÂ0 0RçÂilEr{TÁRlÂ

Para rontratação de emprtsa para f0rnecimenb de Água ltrineral para as Secretarias Municipais conforme dotaçãn ahaixo

04 t22 0[5[.2il2 fl00fl - l4Aill]It|lçÂ0 0A SECRflÀRtA Dt A0ilNISTRÂIÃ0 E FIt'lAl\lçÂS

339030 - l,,laterial de Consumo

04 t22 0050 2[21 00[0 - I1ÂllUTE}IçÃ0 0Â st[. 0E ItltfiÂESIRlJTllRA E SIRVIç0S I]REAI{[S

33903[ - Materialde Ionsumo

12.38t 0832 2t97 [[00 - l.tÂr{|li E Fl]I{[ 00 Ell$ll0 tllll0. 4[%
339030 - ilateriai de [onsumo

12 385 [832 2t[3 [00[ - líÁNUT$tlÀ[ 0[ Et{St}lB tNrNIrt E PRÉ.ES[[u

339[30 - ]íaterial de [nnsumo

12 3EE.[42r.2U5.[0nfl - ilÁill]1E|lçÃ0 0Â E0U[AUÃ0 DE J0li[l,ls E Â0llr"T[S

133030 - l'{aterial de [snsumo

r2 3Er 0[5[ 2[35 [0[[ - l,lÂl'r|]rt]rtÂ! BA SEIRrTARrÂ 0E E0ll[40Â0

339[30 - I'iaterial de Consumo

1t1.t22 0[5u 2[54.0[[0 - I4Ai{UIEilçAI 0Á SE[. 0E SÂÚ0E

33903fl - Material de Consumo

r0 3ü 0340 r0r5 0000.}'llÁflllrtiltÂ0 00 Fl]il00 r,r|lri|üPAL Dr sÀÚ0r

339[30 - Materialde lonsumu

l[ 3il [34[ 2072 0!0[ l4AilUTEil[À! 0[ PÂE - H)(I

339[3[ - l{aterial de [onsumo

[8.122.[[5[ 2[7s 0[[[ .ilÂN|lT[r,rçÂ0 0Â StC 0E ÂSSrS[ilflA S0flAL

339030 - Matrrialde Consumo

tr-r.-
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[8.243 [83s 2[94 00[0 - l'lAil|ll$llÃü SIRV 0E [0ilVr\Í E FnRTÂt. 0E VlllIllt0,S[FV

339!30 - }íaterial de Ionsumo

08 244.0834 2038.00[0 IlAilUTtilÇA0 00 [t]rrR0 0E RtF. Et,l ÂSSTST S[ilÂl,[REÀS

333030 - l,laterialde [onsumo

[8 177 0834 7Í]93 U00[ . 4grirÂilUItil[Â0 D0 PR0GRA[1Â G.SUÁS GFSTÂ

339030 - I'laterial de [snsumo

3 - 0Â PÂRrCrPÂçÃ0

3.1 - Poderas participar da pnsenh licitaçãu quaisquer empresas leqalmente constituÍdas. do ramo de atividade cnmpat'vel com o objeto da

licitaqã0. e que se apresentarem. até às 08:00 horas do dia lE de julho de 2ü9 o Pregoeira, em sessao pública. no endereço Êonstante ns

preâmbulo deste editalr

a) os documentus de crsdenciamento, em separado dos envelopes I e 2;

b) a declaraçao de que ahnde aos requisitns de habilibção para paúcipar do prrsEntE pmcediment! licitatório. conÍorme models anexo, em

separado dos envelopes le 2;

c) a pnposta de preços (enwlope l);

d) os dorumentos de habilitaqao Gnwlope 2).

3.2 - tlâo pderão participa dests lii@n as emprsas:

3.Zl - Cuja íalência tenha sido decretada. em cnncurso de credores. em dissolução. em liquidação e em [0nsúmios de empresas, qualquer que

sEja sua [orma de conslituição;

322 - flue por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas p0Í qualquer órgã0 da Àdministraçào Pública. dirsta ou indinta. Fedenl.

fstadual ou Municipal. regido pela LEi nq 8.666/93. saho as já reabilitadas.

32.3 - É vedada, a partir da habilihção. a manuhnçã0. aditament! 0u pmÍrogasã0 dE contÍato E0m empmsa que venha a contratar empregado

que sejam cônjuqes, c0mpanheiros ou panntes em linha reta. colatrral nu p0r aÍinidade. até 0 terceiro grau. inclusive. de orupanles de cargos de

direção e de assessoramento, do poder público municipal.

32I - Emprcsas que nao tenham o [llÂ[ (üassiÍiraçã0 ]laEirral de Âtividades [conômicas) compaíyel c0m 0 objeh da licitaçãr

4 - 00 cRE0Er{ctÂME[m

4.1.1 - Ato constitutivo. estatut0 0u c0ntrat0 s0[ial em vigrr. acompanhado da alteraçao/aditivo eventual da gerência da sociedade. e demais que

se a[har peÍ1inente. 0u ato constitutivo consolidado. devidamente ngishado, em se tràtândo de sociedades comeniais, e. nn caso de sociedades

por aç[es, a[ompanhado de docümenbs de eleiç0es de seus administradores. quando 0 lhitante for representado por pessoB qüe

estatutariament! tenha poder para tal, compruvando esta capacidadu jurídica;

4.1.2 - Pmcuração particular ou ca a de cndenciament!, com íirÍna ncnnhecida e com aveúação da Junta comercial d0 Estado d0

Maranhao/M[ podendo ser utilizado I mndelo anEx0 a este sdital. estabelecendo poderes para r€prEsentar 0licitante. expftssameÍ]te quanto à

formulaçao de Iances veúais E a praticar t0d0s 0s dEmais atos iner€ntes ao Pregã0, acompanhada, ctnforme o caso, de um dos documentos

citados no subitem 4l.l;

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramenh como líicroempnsa ou [mpresa de Pequeno Porte, mediante apÍ€se lertidao expedida pela

Junta Comenial. nos termos da Instrxção tlorínatiya n0 103 de 3[ de abril de 2002 expedida pelo 0e ional de Reqistro de

[omércio - [)l,lR[, exigida s0mentE pard mirroempresa e empnsa de pequen0 p0rte que tenha intençãr de crmp u enquadramento em um

dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar d0 tÍ?tamsnto difennciado e favoncids na presente llcitaqã0. na frrma do disposto na Lei

lomplemenrar ne 123. de l4l12l2006, C0l'l 0ÀIÀ 0t tillSSÃ0 Á PÂRIIR 0t ilÂ|0 0t 2011.

41.4, para Íins de confinnação de poderes para subscrevÉla, ou ainda cúpia de traslado de procuraçã0 p0r inshrmento público. na hipútese de

npmsentação por meio de p.epost0s;

PREFEITURA MUÍ{ICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: 06.125.389/0001-88

t'L

4.1 - l{o local, data e hrn indicados nr preâmbulo des'tr edital e na pnsença do Pngoeira. será r€alizado o credenciamento do interessado ou

seu mpnsentante legal. Para tanto. obrigatoriamente. será nE[essária a apmsentaçãs dls sequintes documentos:
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4.2 - 0 npnsentante da licihntr pmsEÍÍtE à sessã0 deyeÉ EÍtregar 0 Pregoeira o documento de [redenciamEntl jüntamente com a r€spe[tiva

cédula de identidade ou equivalente e []lPJ da empnsa atualizado. bem como a declaraqâo de atendimento ã0s r€quisitos de habilitaçao. em

separado dos envelopes "Proposb de Preqos" e "0ocumentns de liahilihçãr".

4.3 - 0s documentos ne[essári0s ã0 credenciamenh pnderão ser apresentados em oriqinal. os quais farão pade do pmcesso licitatdrin, por

qualquer pnressr de cúpia desde que autenticada psr cartúdo [ompetEÍrte, ou coníerido por membrns da equipe de apoio. inclusive o Pregoeira

no decomr da sessao de licitaqão, ou publicação em úryão da impnnsa oficial, nbservados sempre ns rcspectivos prazos de validade;

4.4 - A cada licitante que participar. d0 [ertame sErá permitid0 somente üm Í?prusentante para se manifestar em nome do represedâd0, desde

que autorizado prr documento de habilitação legal, vedada à participaçãn de qualquer interessado representando mais de um licitante.

4.5 A nao apresenhçao ou incorrção de qualquer documento de cndenciamentn, bem assim o nã0 compar€[imenb ds licitante ou de seu

r€presentinte legal à sessã0. inviabilizaÉ a participaçãr do (s) licihnte G) n0 cBÍ1ame. llEstE casr. o (s) porhdor (es) dos envelnpes poderá

(ã0) assistir apenas [0m0 ouyinte (s). nã0 podendo nrbricar dncumentrs ou fazer qualquer observaçâo em ata 0u mesm0 de se maniÍestar ou

interferir no desenvnlvimento dos trabalhos. ressaltando que quando a docümentaçã0 de Êreden[iamento estiver. por lapso. dentro de quaisquer

dos envelopes (l ou 2). o respectivo envelope sed enttgue ao licitante que estará autorizads a abri-lo e ntirá-la. lacrando-o em seguida, uma

vez que citado documentr se encontra n0 recintl. com o in[rito de ampliar a dispub;

ó.8 - a ausência de crsdenciamenb. seÍio mantidos os valores aprzsentados na proposta escrita. para efeito de ordenaçào das pnpostas e

apuraçào do menor preç0.

4.7 - Recomenda-se que hdos os repmsentantes dos licitantes permaneçam na sesseo até a Eonclusão dos procedimentns. inclusive assinando

a ata rrspectiva. sob pena de decadência do dimitu as rccurso.

4.8 - Apds o credenciamento. a Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serão admitid0s n0v0s pmp[nEntes

5- 0Â TPRESETTTÂqfu 0âS 0EEUIRÂçüIS t 0tE EltVEl[PtS

5J. Aberta a sessão públi[a, 0s interussados 0u ssus mprf,sentantes, deverá0 apmsenldr 0 Fr€g0eira:

5J.l - Oeclamção de locdia@ E tuíriúEflEnb que indique todos os dados pertinentes deverá vir acompanhado no mÍnimn de 03 (três)

fotograíias cnloridas da sede da empresa licitante da área externa (fachada) E interfla (escritlrio e/ou depúsito etc) comprovando que a

empresa possui local e instalaç0es adequados e compaUveis pam 0 exemÍcio do ramo de atividade. [stes d0cumeÍü0s dpvedo ser apnsentados

HHÂ dos envelopes exigidos nn a*üsn-

5.1.2 - Ileclaração de cumprinaúa üs hçrisitos & HúiliEgo. coníorme modelo estabelerido neste edital. e apresentada fllRÀ dos

envelopes exitidos no subitem 5.1.3

5.1.3 - 02 (üb) amlF distintos conhndo a pnposta de prcços E rs fuurgrE & h*iltaçào, fudttEíE fcdrdm e nrbricaúc
no fsdlo e. & FrÍuíêírir, oprcc, runErú sm sE [ 'tEÊ ErEIE E ffiL em car-tems &sffifu. alton ü RaÉo sacial da

licitante, os egUintes rlnm*

ElrvErlPr r - PR0P0$Â Dt PREç0S

PRECtrN PRESEilIIAI. }lT OIE/zOIS

RÂZÂO SOHÂL E}IFJ IlÂ MOPOMIITT)

ElrvtuPr z - 00ctlfi[ms 0E HÂBtrITÂqÂ0

PmEÂn PREStilEtÂt lF tI6/20tS

RÂZÂo S0C|ÀL CilPJ 0Â PR0P0Xtlfit)

E - DÂ PR0P0Sn DE PRrq0S

E.l - Â proposta de pregos deverá:

E.l.l - Preencher. necessariamente. 0s seguintes r€quisitÍsl

r) ser datilografada ou impressa atravds de ediçã0 elstrônica de textos;

h) atender às especificações mínimas d0 ohjeto, conforme esperificações csnstantes do Anexo I

(j_

PREFEITURA MUNICIPAI. DE SÃO B
ESTADO DO MARAilHÃO

I
I

I
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PREFEITURA MUNICXPAL DE SAO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: O6.125.389/OOO1-88

c) conter a cotação de pnço unitário e qlobal. em real. incluídos todos os impostos. taxas e demais encargos peÍtinentes;

d) eshr datada e assinada por pessoa juridicamentE habilitada, de aceila[ão ücita.

e) númen do IllPJ do proponente ou ainda da filial 0u outm estabeleciments da licitante que emitiÍ{ a nota fiscal refennte a execução dn

seniço ora licitado, indicaçâo essa. indispensávelpara eÍeito de empenho da despesa e realização d0 paqamentt n0s tsm0s deste Edital;

0 Prazo de entrega dos produtos e serviços. de acodo com o termo de re{erência

g) Prazo da validade da pÍÍp0ía nã[ s[peÍior a E[ (sesser a) dias consecutivos. a contar de sra data de aprrssntaçã0j

h) 0ata e assinabra do reprtserbnte legal.

i) (nã0 será areib pruprsta em papelconthuo)

8.2 - l,lao será areita oíerta de produto crm características difenntes das indicadas no Anexo I deste edital

t.3 - A apnsentaçao das pnpostas implicaú plena aceitaçã0, por parte da liritantB. das c0ndiçõss EstabEleEidas neste edital, tais

t.4 - os pnços apresentados deYem:

a) refletir os de mercad0 n0 momentú;

b) compreendertodas as despesas incidentes sobre o objeto licitado. tais como impostos, tariías, bxas, fretes. segums etc.;

c) a [alta de assinafura e/ou rubrica na pmpoía poderá ser suprida pelo repruseÍtante legal da licitante n0 curso da sBSsã0i

d) havendo diverqência entn valons/pementuais grafados numericamentr e os grafados p0Í extens0. serão considerados válidos os valores

por extenso;

e) indicaqão dos dados bancários da pessoa jurídiea (aqência, r0Íta cnrrente e hanco). A falta de tal informação poderá ser suprida

p0stsriorÍnente. cas0 0 licitante veaha se sagrãr vencedor do ceÍtame;

t.5 - uma vez aberlas as pmpostas. não serão admiüdus cancelamentos, retiíisaElss de valores. alteraçües ou alteÍÍativas nas

condiçúes/especificaçoes estipuladas. l{ão seúo considEradas as prlpostâs que cofltlnham Entmlinhas. emendas. msums 0u bofltes que nã0

estejam mssalvados;

6.6 - o nãa atendimento de qualquer exigência ou condição deste item. obseFradas as c0ndiçEes previstas nr subitem 15.6 e 15.7 destr edital,

implicar{ na desclassiÍicação do licibnb.

7 - oÂ HÂ8[.tTÀçÂ0

7.1 - Todas as licitantes. inclusive as micnempresas de pequeno porte. deverão apmsentar a documentação de Habilitaçao que deverá ser

entregue em Ü (uma) via, no EI{YIUFÍ Jl lP, deúdamenh fechado e rubricado no fechs. csntEndo os documentrs determinados no item 7.3

dests edital.

7.2 [ncerrada a stapa [ompeütiva e ordenada as ofertas. o Pregoair'a prncederá a aberlum dos envelopes contendo os documentos de

habilitação da licitante que apr€senhu a melhor prnposh. procedendo a sua habilitãçã0 0u inabilitaqã0.

7.3. - f,Ehtil[r à lEbfrrçeir#ha
a) - Registn [omercial, no caso de empnsa indiúdual;

b)- Ato consütutivo. estatuto 0u Euntrato social em úgor. devidamente reqisFado, em se tratando de snriedade comerciais, e, no caso de

sociedades por açôes. acompanhando de documentrs de eleição de seus administrad0r€s:

h.l) os dncumentos em apre!0 deverão estar acompanhados de todas as alteraçúes ou da consolidaçâo

h.Z) Certidão Simplificada e [speciÍica daJllilIlCffmlll
c) - Inscrição do atn constituüyo, n0 caso de sociedade rivil, acumpanhada de prova de diretrria em exe

d) - Decretn de autorizaçã0, em ss hatando de emprtsa ou sociedade estranqeira em Íuncilflãmênto

para [uncionamento expedid0 pEl0 úrgã0 competEnte. quando a atividade assim 0 exigir.

to de reqistro ou autodzacã[

e) - Alvará de localizaçâo e Íuncionamentu - emiúdo peh Poder [xecutivo }'lunicipal

7.3.1 - Rahtims à Regüffide fhBãl
a) Pnva de lnscriqão no [adastn llacional de Pessuas JuÍídica (CllFJ):

h) Pmva de inscrição no Cadastm de Sontribuintes tederal, Istadual e [unicipal, se howrr nlativo ou sede da licilanle. periinente ao seu ram0

de atividade e cnmpatível rrm 0 0bieh da licibtão
c) Prova de Regularidade para com as [azendas [ederal, Estadual e ilunicipal. do domirilio ou sede da licitantl. 0u outra equivalenh, na forma da

lei:

cl.) faz parte da pmva de ngularidade pan com a fazenda Federal:

Ício

pa

ti
I

x
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. [ertidao [sniuÍÍta de lributos federais e quant0 à 0ivida Àtiva da l]nião

c.2)faz parte da pnva de regularidade para com a fazenda [stadual:

. [eÍtidão Negativa de 0ébit0 fisral (Cll0)

. [Ertidãr t{Egatiya de lnscriçao na 0iüda Âtiva.

c.3)faz parte da pnva de regularidade com a fazenda l,lunicipal

o [ertidão quanh à 0iyida Àtiva d0 [üflicÍpi0

o [ertidão l,legativa de 0úbitos fiscais Íelativos ao trihuto lSS0ll

o Âlvará de localização e funcionamentn;

d) [RF - [ertiÍicado de Regularidade do fGTS. com raiidade na data de apresEntaçã0 da proposta.

e) [],{0I - [eúidão egativa de 0Ébitos Irabalhislas - E]llÍ. sm urmFiru o à hl lZ.óô0/2011 E à Rssotr{ru tdúffiiya il
1.47[/ZIl. expedido pelo porlal do Tribunal Superior dn Trabalho. www.lstjus.brlcerlidao, atualizads o aÍ1.29, V da [Ei LE66/93 e a CErtidã0 de

0Ébitos Âdministrativos do lílf expedida com hase na Portaria 1.421 de 12 de Setembrt de 2014.

7.XZ UrUHCrEl0 rÍHf,À
a) [0mpmvaçã0 de aptidão pan desempenho de aüüdades pedinentes e compaíveis em caracttísticas c0m 0 objeto da licitaçã0. mediante a

apresentação de ahsbdos {omecidos por pessoa juddica de direiln público ou privado..

7.3.3 - Relativus à qrnlÍü:@ rcnúnhrfrrreir*

a). [ertide lbgativr ds FrhEb p Esrúüti srFdih So üstifuib rh sede da hitate, ou & ErlDqáo pat imonbl, Emiüda até

t[ (szssnts) dÊs iltes ü data de :ntrga üs urwlrys.

b) Ealanqo Patrimonial e demonstrisies contábeis exigÍveis n0s tErmos da lei. que comprovem a b0a sit aqâo íinan[eira do licitante, vedada a

substituigáo por balancetrs ou balanços prnúsdrios.

c) [ertidão simpliflcada da Junta [omenial do Estado do [aranhao - JIJCflíÂ. de acordo com o art l0 do decreto nq 21.040/2005. para

empresários e sociedades empresariais do Esbdo do lrlaranhãu. Íderente a esse ano.

d) l,lo caso em que a sede da licitante seja em outra lJnidade de tederação. terá que apmsentar a certidão simplificada da Junta comercial do

Estado. sede da empresa.

El). 0eveÍá cunhr s Selo da habilitaçâo Profissional - 0[lP e/ou anexar o CeÍtiíicads de Regularidade Pmfissiunal. expedida peln

[onselho Regional, z dentm de sua vBlidade.

e.2) Íermn de ahertura e encerramento.

7,3.Â - 0s licitantes Íomecedores devsÉo anexar no envelope de Habilitaçao (0ocumentação [omplementar), declaraç0es. devidamente

assinadas pelo npresentante legal da empresa. sob as penalidades cabíveis, de que:

a) 0eclara inexist!ncia de íah superveniente impeditivo de habilitaçã0. na forma do Ârt. 32 § 2q. da Lei 8.886/33 (modelo anexo)

al) l,lo caso de micro-empresa e empresa de pequeno poúe que. nos termos da LC 12312008, possuir alquma restrição na dotumentação

referente à ngularidade fiscal, esta deveÍ{ ser mencionada, como nssalva, na supmcitada declaração;

b) 0eclara que nã0 possui em seu quadm de pessoal empngado (s) rnm menos de 18 anos, em trabalho

menons de IB anos. em qualquer trabalho, salw na condição de aprendiz. a partir de 14 anos. nos termos

[ederal e Art. 27. V, da [ei 8.668/93 (modelo anexo);

c) declaraçEo da prúpria empresa de que nã0 existe em seu quadro de empreqados. senidores públicos

ãdministraçã0 [u t0mada de decisá0. (modelo anexo);

notu eflq0 s0

xxxilt.

7.4 - os dncumentus nEcessári[s à habilitagão deverao serem apresentados por qualquer processo de cúpia nticada por cartúrio

compBtente 0u publicação em úrgã[ da imprensa oíicial, obserrados sempre 0s mspecüyos prazos de validade; n

nenhuma autentiuada por serridor desta [smissãs.

poderãr ser em hipútese

7.5 - todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em n0me d0 licitante, com o númen do CI{PJ e, pníenncialmente, com

endereço respectivo. devendo ser ohseruado o sequinter

ou insalubre e

da Constituição

es de gerencia,x8[cen

7.51 - se o licitante for a matriz. tndos os documentos devsrãs estar com 0 número do [flPJ da matriz, ou;

PROCESSo lrtqQÇ,r12
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7.5.2 - se o licitante frr a lilial. todns os dorumefltos deverão estar com 0 número do [flPJ da filial, bem assim quanto ao [ertificado de

Regularidade do fGÍS, quando n licitanh tenha o recolhimeflto dos encargos centralizado, devendo. desta Íorma. apresentar o dorrmento

c0mpmhatório de autorizaç40 para a centrBlizaçã0.0u;

7.5.3-seolicitanteforamatrizeofomecedordnbemforafilial.osdacumentosdeverã0sErapresentadoscomnnúm:mdeÜ{PJdamatrize

da Íilial, simultaneamente;

75.4 - serào dispensados da apmsenhção de dacumentrs rom 0 flúmem do CIIPJ da Íilial aqueles documenhs que, pela prúpria natunza,

[orem emitidos somente em nome da mahiz;

7.E - o não atendimento de qualquer exiqência ou snndi!ã0 deste item, Bhsenadas as rondições preústas nos suhitens l5.E e 15.l deste Bdital,

implicará na inabilitaçã0 d0 liritanle;

I - 0B pRo[EDtMt[m

8.1 - l{o dia, hora e local designados neste instrumeflto. nB presença dos intsnssados su seus r€pnsentantes lEgais. o Pngoein nceberá os

documenhs de Iredenciament!, a declaração de atÉndimento a0s reqüisitos de habilitaçã0. e os envelopes crntendo as pmpostas de preços

(envelope l) e os documentos de hahilitação (envelope 2);

8.2 - depois da hora manada. nenhum dscumsnto s/ou proposta serão recehidos peln Pregoeira. pelo que se recomenda que trdos os

interessados em participar da licitâçã0 Estpiam n0 local desiqnado 15 (quinze) minutas antes do ruíerido horárin, bem como de

pmp0stâs./documentã!ão que não se íaçam acompanhar de representanh do licitante deüdamente credenciado;

8.3 - apís a veriÍicaqão dos documentns de cmdenciamefib dos npresentantes dos licitantes. serão abedos primeiramente os envelopes

contendo as pmpostas, ocasião em qu8 será pm[edida à verificaçá0 da coníormidade das pnpostas com 0s r€quisit0s estabelecidos neste

edital. com exceção do preç0. desclassificado-se as inc0mpalveis;

8.Á - no curso da sessão. dentn as pmpostãs que atznderem aos ruquisitos d0 item anterior. o autor da oÍer1a de valor mais baixo e os das

ofertas com preços atÉ l0% (dez por cento) superiores àquela poderão Iazer n0v0s lances verbais e sucessivos. em valores dislintos e

decrescenhs, atÉ a pmclamação do venredor;

8.4.1 - a olerta dos lances deverá ser detrada no mrmento em que Íor cnnferida a palavra ao liritante. na ordem decr€scente dos preçus;

8.4.2 - dos lances ofertad0s nã0 [aberá retrâtaçã0;

8.5 - não havendo pels menos tÍts ofeftas nas condiçoes definidas no subitem anterior. p0dsÉ0 0s auhrÍs das melhores propostas, atÉ 0

máxim0 dE três, oferecer n0v0s lances vErbais e sucessims. quaisqüer que sejam os preços oferecidos (havendo empate nesta condição trdos

paÍtisipaÍi0 da stapa de lances veúais);

8.8 - em seguida seÉ dado início à elapa de apresEÍrbsã0 de lances verbais pelos prnponenhs. que deverão serlurÍnulados de {orma sucessiva,

em valores distintns e decrgsceÍrtes;

8.7 - a Pngoeira cnnvidará individualmente 0s licitantes classificados. de íurma sequencial. a apresentar lances verbais. a partir do autnr da

pmp[sta Ilassilicada de maior preço e ns demais. em ordem decmscefiE de valor;

8.8 - a desistência em apnsentar lance vertal, quando corwocado peln Preg0eim. implicaú na manutEn último preço apresentadn pelo

licitante, para efeito de ordenação das prupsstas;

8.9 - caso não se nalizem lances veúais por tndns 0s li[ilantes. será vpdÍicada a conÍonnidade entrc

Yalor estimado paÍa a c[ítmtaEãU

de menor prrço e o

810 - o encenamento da etapa competitiva darse-á quardo. indagados pelo Pregoeira.0s li[itantes

apresentar novos lances;

star€m seu desintEresse em

8.ll - declarada encen'ada a etipa competitiya e ordenadas as sfertas, de auordo com o mEnur prEçE aprÍsentBdo, o Pngoeira verilicará a

0r0fltnria d0 empãte pmvisto no item 12.5 deste Edital. para em seguida. examinar a aceitahilidade da primeira classiíicada. quanto a0 objBto e

valor decidinds moüvadaments a r€speib;

C1
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8.12 - encenada a etapa [ompetitiva e odenadas as ofertas. o Pngoeira pncederá à abertrra do envelope contendo os documentos de

habilitação apenas do licitante que apressntnü a melhor prnposta. para verificação do atendimento das c0ndiçíes Iixadas n0 edital;

8.13 - no taso de inahilitaçáo do proponeÍ E quE tiver aprese ado a melhor oferta. seÉo analisados os documenhs habilitatúrios do licitante

com a proposta classificada em segundo lugat e assim sucessivamente. até que um licitanft. dentn aqueles que participaram da etapa de lances

vertais. ahnda às rrndiçoss íixadas nesh edital;

8.1{ - nas situaçíes prwistas nos subitrns 3.S.S.ll e S.13. o Pregneira pnderá neqociaÍ diretaments E0m 0 pmponente para que seja obtido prequ

melhoc

8.15 - veriÍicado 0 atendimento das exigências fixadas neste edital, será classiíicada a oriem dos licitantes sendn declarado vencedor e

adjudiratário aquele que ocupar o primeiro luqar sendo-lhe adjudicado o objetr d0 cEÍ1ame;

8JE - o Pregoeira manhrá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendn os "0ocumentos de llabilitaça0", durante prazo de validade

das pmpostas (80 dias a c0ntar da apresentdçâ[ no certame). Âpós. as empmsas poderão retir'á- los no prazo de 30 (trinh) dias. sob pena de

inutilização dos mesmos. 0s licitantes que não se habilitarem para ofertar lances veúais poderã0. an encerramento da sessão. desde que não

haja manifestação de interposição de recumo administràtivo, mtimr seus mspectivos envelopes;

8.17 - da Sessao Priblica será lavrada ata cinunstanEiada. sEnd0 esta assinada pelo Pregoeira e portndns os licitantes presentes.

IO - DtI JUIEÂME}ITO t}ÂS PROPOSTÂS

102 - serao desclassiíicadas as propostas que na0 atendam as sxiqências e condiçies deste edital;

10.3 - será considerada mais vantajosa para a Âdministraçío e. [onsequeítemente. classificada em primein lugar as propostãs que.

satiíazendo a tndas as exigências e [0ndiçües deste edital. apresente o preqo máximo aceiüvel pela Âdministraçã0.

10.ó - havendu absoluta iqualdade de valorcs eúr duas nu mais prnpostrs classificadas, apds os lances veúais. se for o caso, o Pregoeira

pmcederá ao desempah, através de sortEio. na íorma do dispos{o no § 2! do artigo 45 da lei ne 8.EEE/93;

10.5- será assegurada. como critÉrio de desempatp. preferência de rontÍBtasã0 para as mirrosmpresas - l,l[ e emprcsas de pequeno porte -
EPP, nos seguinhs trrmos:

10.5J" entende-se por empate aquelas sibaçõEs Em que as pmpostas apnsentadas pelas microempnsas e empresas de pequen0 p0rte sejam

iguais ou até 5% (cinco por cenh) superioms à proposta mais bem classiÍicada;

10.5.2- ocorrendo o empate. proceder-se-á da seguinte forma:

a) a micmempr€sa 0u empresa de pequeno portr mais bem classificada será convocada para aprcssntar nova proposta no prazo máximo de 5

(cinco) minutrs apús o encerramento dos lanres. sob pena de preclusão;

h) não ocorrendo a contrataqáo da micmempnsa 0u Empmsa de pequeno pnrte. na foma da letra "a" destr item. serão [onvocadas as

mmanescentes que pDÍvsntura se enquadrem na hipútese do subitem 12.5.1. na oriem classificatdria. para o

c) no caso de equivalência dos valores apmsentados pelas mirruempresas e empresas de pequeno p

estabelecido no suhitem ll.5.l. será nalizado so eio entre elas para que se identiÍique aquela que primeiro po r melhor ofefta;

d) na hipúhse da não-contrahEão nos teÍmos pr€ústos na letr"'a" destE ilem.0 sbieto licitado seÍ{

originalmente vencedora do ceúame;

em favor da pnposta

e) o disposto nests itsm soments se aplicará quando a melhor oferti inicial não üver sido apresentad a por mrcrrEmpfEsa 0u EmprESa de

pEqueno psrtE

10.5.3- no caso de divergência entÍr 0 val0r nümÉrico e o por extenso infomado pelo licitante. prevalereÍ{ ests últims, e sntru 0 valor unitád0 e

o global. se for o caso. prevalecerá 0 yalor unitád0.

mesmo dimito;

ncontrem nos inter./alos

I
6)

I MODAIIOADE (r

S - tlfl REEEBII'EIím

9.1 - [onforme item'5. 0ÂS miloEoB 0t ERlltCilEfm/${ÍREGÂ D0S ffiütUfi§" e seguinhs do Anexo I - Termo de Referf ncia desre

Edital.

l0.l - [sta licitação é do tipo MEll0R PRE!0. em estrita nbserváncia do dispusto no inciso V do art. 8o do 0ecreto no 3.555/200[;
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ll.l - llo prazo de atÉ 02 (dois) dias útEis anhs da data fixada para ncebimento das pmpostas. qualquer pessoa poderá solicitar

ss[laÍEcimsnt0s, pÍÍyidências ou impugnar estr instrumenlo ronvocatúrio. tuja petiçã0 dmÉ ser dirigida o Pregneira;

ll.l.l - caberá o Prcgoeira decidir s0bG a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

ll.l.2 - acolhida a petiçâo c[ntm 0 ato [onvo[atúrio. será designada nova data para a realização do certame;

ll.2 - declarado o vencedor do cedame. qualquer Iicitante poderá maniÍestaI imediata e m0tivãdamente a intençã0 de rEc0n€r, c0m r€gistru em

ata da síntese das suas razles, quando lhe será cnncedido o prazo de 03 (trÉs) dias úteis para a apr€sentação das raz0es do recurso. podendo

juntar memoriais. ficando os demais licitanhs desde logo intimados para Bpresentar lofltÍ? raz0es em igual númerÍ de dias. que começarão a

cnmr do tÉrmino do prazn do reconenh, sendo-lhes assequrada üsta imediata ans autos;

ll.3 - o(s) recursu(s), que nã0 tErá (ã0) deito suspensiv0. será (ã0) dirigid0 (s) à autoridade superi0r. Secretário de Administraçã0, por

ifltermédio d0 Pregoein, o qual poderá reconsiderar sua decisão. em 5 (cinco) dias útEis 0ü. nesse peíodo, encaminhá-lo (s) à autoridade

superior, devidamente infurmad0. para apr€ciaçã0 E decisã0. n0 mesmo praz0;

ll.4 - o acolhimento de recuru! imp0 ará a invalidaçãn apenas dos atos insuscet'veis de apr0yeitamEnt!;

ll.5 - decididos ns ncursos e constatada a mgularidade dos atos pruredimeÍrhis, a aubridade rompehnte homoloqará o resultado da licitaçã0,

e artorizará. respeitada a ordem de classificaçao e a quantidade de íomecedores.

ll.t - a [alta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência dn direito de recurso e a adjudicação do

obieto da liritaçã0 pel0 Pregoeira ao vencedor;

12 - D0 PÂEÂli{El{Tl

l2J - [ pagamentn seú efetuads nos hrÍnos do item 
,t. 

U0Ul0AçÀ[ t PÂGÂi,ltl{T0" do Ânem I - Termo de Re[er{ncia. anexo a este edital

122 0 pagamentn será íeito atravÉs da Iuncional programática do exenÍcio de 2019.

13.0Âs Ptt{ÂUl]A0Es

l3.l A licitante vencedora que descumprir quaisquer das [láúsulas 0u [0ndições d0 preseÍts Pr2gã0 ficará sujeita às penalidades pftüstas n0

arl F da Lei l[.520/2002 bem como dns arts. 8E e 87 da Lei ns. 8.EEE/S3.

132 - À recusa do adjudicabrio em ahnder qualquer convocaçãs preüsta nesle instrümento conyocatdrio sujeitará 0 mEsmo as penalidades.

qarantida prévia ddesa em reqular pncesso administrativo. a set. conduzido pela área cnmpetente desta PreÍeitura líunicipal, a saben

a) decadência do dinih de participar do pnqão em bla;
ü) outras penalidades na fsrma da [Ei:

lhida n máximo de l[ (dez)

ncargos da execução

13.4 - o licitante que ensejar 0 retardamenb da execução da li[itiçã0. nã0 mantiver a prop0sta, c0mp SE modn inidôneo. íizer

declaragão [alsa ou cometer fraude Iiscal. garantido o direito prÉüo da citação e da ampla delesa. ficará impedido de itar e contratar com a

Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquantr perdurarem 0s motivos dehrrninantes da plniqAo 0u ãtÉ que seja promovida a

mabilitaçã0 peíãnte a pÍípria autoridade que apliu0u a penalidade. e. se fur o caso. descmdenciadg no Iadastm de fsrnecedores do l|lunicípio;

13.5 a não-regularizagão da documentaçã0. no prazo pnvisto nu suhitrm acima. implicará decadência do direito à contratacã0. sem pí?juí20 das

sançôes previstas acima. sendo facultado a Secmtaria de Administação da Prefeitura Municipal convocâr 0s licitantes remanescentes. na ordem

de classiíicaçã0, para pnshção do seniço ora licitad0 0u ÍEyogar a licitaça0.

l3.t 0emais penalidades/sanç0es sujEitas para quem descumprir quaisquer c0ndiçoes 0u exiqên[ias desh edital e/ou seus anexgs estãn

disciplinadas no item I " 0ÂS SÀil!ütS". d0 Ânex0 I deste edital

13.3 - n valor resultante da aplicação da multa preústa serd cobradn pela úa administrativa. devendo ser reco

dias conidos. a contar da data de ncebimento da romuni[açí0. ou. se náo atendido. judieialmente. pelo rito

fiscal. assegurado o contraditúri0 e ampla ddesa;

tq
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t4 - ors orsPostm$ HrÂts

l4.l - Ápfs a declaração do vencedor da licitação. não havendr manifestação dos licitantes quanto à inten!ão de interposição de recurso, o

Prug0Eird adjudicará 0 objetl licitado. que postrriormente será submelido à homologação pela Secretári0 de ÀdministraEã0;

l4.l.l- no raso de interposição de ncuno(s). após proÍerida a decisao quaÍt0 a0 mEsmo. a autoridade incumbida da decisã0 adjudicará 0 objetg

licitado;

14.2 - a Ádministração poderá mvogar a licitação por raz0es de interesse púhlico decomnte de fato superveniente devidamente ctmpmvado.
pE inente e suficiente para justificar tal condula. devendo anuláJa por ilegalidade. de rficio ou por pmvocação de teneins, mediante pancer

escrito e deüdamente íundamentadn, nos hrmos do artigo l8 do 0ecretn n0 3.555/20[0;

lá.3 - detairí dn direit! de impugnar os teímos deste edital 0 intersssado que a hndo aceitado sem objeçã0. venha. apús julgamento

desfavorável. apnsentar falhas ou imgularidades que o viciem;

14.4 - a participagão nesb li[itaçã[ implica na actitaçã0 plena e irnvogável das respecüvas exiqên[ias e condiç0es, bem como na

obrigatoriedade do ncebimentn da llota de [ompra e ou ]lota de Empenho. no prazo máximo de 05 (cinro) dias útEis;

14.5 - o Pngoeira. em qualquer momentu. poderá promover diligências nbjeüvando esclamcer ou c0mplemefltar a instrusã0 do pncesso;

l4.E - não serãr considerados motivns para desclassiíicaçã0, simples omissües Iu Brr0s materiais na proposta ou da documentaçã0, desde que

sejam inrlevantes e nà0 pÍEjudiquem 0 pÍocessamsnt[ da licitaçao e o entendimento da pnposta, e que não firam os direilss dos demais

licitantes;

lá.7 - as normas disciplinadoms desta licila[ãs serã0 sempru interrr€tadas em íavor da ampliação da disputa entre os interessados. desde que

nã0 [ompr0metam 0 iflteresse da Àdministra!ã0. a {inalidade e a seguranqa do forneciment0 dos mateÍiais;

14.8 - na hipótese de oconer lapso do licibnte e o mesmr colocar a declaração de ítsndimento aos requisitls de habilitaçã0. bem como

qualquer outn documento peÍtinente à pÍlposta de prcços dentn do envelope de habilibqão. ou ü[e vema. 0 mspedvo Bnvelope sed entmgue

a0 representante d0 licilante que estará autorizado a abri-lo e rttirála. lacrando-o em seguida, uma vez que citado dorumento se EnÍ0nha n0

ru[into

14.9 - o adludicatárin ohriga-se a aceitar, nas mesmas condiçües da proposta, 0s acrÉscimos 0u supress0es d0 val0r ifli[ial atualizado do objeto

da presente licitaqão, nos termos do a . 65. § l!, da Lei n0 8.866/93;

l4.l[ - os rasos umissos nesta li[itasão sBrã0 resolvidos pelo Pregoeira. que se haseará nas disposiç[es contidas nas leqislações citadas no

pnâmbulo deste edital;

l4.ll - os autos do respettivo processl admiÍristÍativo que odginou este edital estão D[m vista íranqueada aos interessados na licitação;

14.12'a não-reqularização da documentaçãu. no prazo pnústr no acima. implicará decadência do dirsito à contratação. sem prejuÍzo das

sançües pruvistas no item 15 acima. sends facullrdo a Âdmini$raçao convscar os licihntes mmanesc8nles. na odem de classiÍicaçã0. para a

assiflatura d0 c0nlralo, Eu nvugar a licitaqã0.

14.13 - n extratn de aviso desta licitação estará publicado no 0iário 0íicial do [stado do líÁ

Informaçies adicionais poderã0 ser prestadas pelo Pregoeira na sala

Iunnionamento da Preíeitura l.lunicipal de segunda a sexta{eira das 08:30 às l2:00 hons

da Iomissão Perm ente de licitaçào nos horãrios de

00s Altx[s

[azem parte integrante deste edital. os anexss abaixn. sendo eles complementares efltre si:

Al{EXÍl I - Termo de Reíer€ncia;

Al{EX0 ll- trrmulario Padrãn de Propostas de Preqos;

A},lEX0 lll- }'loddo de Iarb de IrtdenciameÍrts:

At{EX0 lV - li{odelo de 0eclaraçeo ([mpngador Pessoa Juídica);

All[X0 Y - I'lndelo de 0eclaraçâo para l,{E e IPP

6coL
t tl
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AIIEXI Vl - Modelo de 0eclaração que cumpn plenaments ruqui

Al{EXI Vll - ]ilinúa de Contrato.
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TTRITOIf EERÊ]f,U

t.m0uHrl

l.l. 0 presente Prcgao Presencial tem como ohjeto contratação de empresa para fornecimento de Água Mineml, destinados ã0 atendimento das

sEIretarias

zlllÍvÂçÂo

Zl. Sr.rprir as necessidades das secmtarias municipais visando atender às demandas.

3. HrtoüilÍÂçÂ0 rEEAr E r{0rÂr.r0rm lEÍilTÚflÂ

4. DAS 0BRtWitS tlÂ tot{IRÂTÂ0[
a) Â C0tlIRÁIÂ0Â deverá forÍecer o material csnfsrÍne a demanda do [0tlTRAÍAl{Tt. cnm as especificaç0es d0 rontÍrto, mediante 0riem de

Fornecimento;

b) Respunsabilizar-se pela entreqa do material no prazo detrrminado;

c) Realizar os serviços ds impmssã0 com malerial de primeira qualidade:

d) Executar a entrega à medida que fomm solicitados pda ClllIRÁTAl{Tt:

e) Prestart0d0s 0s esclarecimentos qre lhe íorem solicitados pelo [0],ITRÀTÂNTE, atendendn prnntamente a t0das as reclamaçúes;

08RtGÂç0ts DÂ [0ltTRÂTilIE:

a) [fetuar o pagamentl à empresa de acordo com o praza e forma estrbelecidos n0 Edital.

b) Âtestar a inexistência de [alhas e imper{eiç[es no material Íornecido.

.v 5. PRU0, mRHÂ t t0HL 0E tilIRtGÂ

5.1. 0s pndutos/seniços serão requisitados de fonna parcelada. de acodo com as necessidades da [0I'I]RÀTÂI{TE e deverao ser eÍtrcgues Bm

ate 15 dias apds a ordem de [ornecimento./pedido. na sede do municÍpio de Sãg Bemards;

5.3Á Fiscalizaçao e aceitasã0 d0 0bjeto sErá d0 drgã0 rusponsável pelos atrs de crntmle e administração do contrato dec do processo

de liritaçã0. através de seryidoÍ€s da Unidade Administmtiva em quEstã0. mediante Fnrtaria. Sendo que os prndutns

conÍeridas as especificaçÕes. quantidades e prazs de validade dos mesmos;

dos depois de

5.8. Sl serão aceitos 0s forÍrecimentos de pmdutos que esÍvenm de acorin com as especificaç0es exigidas. sua aIeitação

condicionada à devida Íiscalização dos aqentes competentes. llã0 seÍfo aceit[s pndutos cujos preços unitários exce

encsntrado no memado.

5.7. 0 recebimentr se deüvará n0s seguinbs tEmos:

5.?J. Provisoriamente, para efeito de posteriorveriÍicação da coníormidade dos pmdúns com a especifi[açã0;

E. DO PTEÂilEilM

E.l. 0s pagamentrs devidos serã0 c0nl0me requisiÇã0 e entr€ga dos prsdutrs. ou seja. de modo.

rec e

am o valor mÉdio

3.1. A contmtaçã0. sbjeto desle Termo de Reíerência. deverá 0romr por intprmédio de Preqãs. cujo tipo presencial será devidamente justificado

pelo Pmgoeira designado para o certame. Ádemais tem ampam legal. integralmente. nas bis federãis ns 10.520/2002 e nq 8.688/13S3. LEi

Complementar np 123/2008 e demais leqislaçôes aplirávsis a estt eysnlo e flas condiç0es e exigências descritas no [dital e nas demais

pr€s[ri[ões legais apli[áveis as assÍd0.

5.2. Às entregas serão parcelas durante o ano de 2019.
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8.2. A [0},ITRAIÂ0À deved apresentar a l{ota tisral/fatura rom descrição do objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisiçào dos

mesm0s.

8.3. Íl Paqamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade liscal da empnsa. ficando a [0liTRÂT400 ciente de que as

certidies apresentadas [o ato da conhataqão deveÉo ser rcnovadas no prazo de seus vencimentos.

8.4.4 [0l,lÍRÀTÂilTE se obriqa a efetuar o pagamento nas rondiçÕes estabelecidas;

6.5. [l paqamento seú realizado mediante emisseo de nota fiscal. em até 30 (trinta) dias após a entruqa e âceitaçã0 d0s prudutos:

8.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais. o prazu de pagamenh sed contado a parlir de sua reaprzsentaçã0. desde

que devidamente ngularirados;

6.5. llo caso de aplicaqáo de alguma mutta 0 pagamEnt! ficaÉ sobrsstad[ aE a integral quitaçân da mesma. A I0iITRÂTÀI{TE poderá sB assim

enhnder. descontar s valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer pagameítls que Íealizar à C0I{TRÂTA0Â.

7. \rrGÊilflA 0A [0t{rRArAtÂ0

7.1. B Prazo de Vigência da Âtã de Registro seÍ{ de 12 meses a conlar de sua publicaqao

8. PR0Er0[,tt[ms ff flscAuzÂçÂ[ t GEREI{HÂilt[m

81. 0s itens deste TERM0 0E REFTRÊl{UÂ. a serum cs0tratad0s apús ruqular prúredimento licitatdd0, serã0 objeto de ar0mpanhamento, controle,

fiscalizaçã0 I avaliaçã0 p0r sEryid0r

82 0s atos previsbs n0 item anteri0r serã[ Exercidos no inhresse da administraçãa púhlica e não excluem e nem reduzem a responsabilidade

da [[i{TRÂTÂ04, inrlusive pemnte teneins prr qualquer irmgularidade e, fla sua ocoÍÍÉflcia, não implica em co-msponsabilidade do Poder

Fúblico ou de seus agentes 0u pr€poshs;

8.3. A I0I{TRATAi{IE se rzsuna ao dimito de njeitar n0 t0d0 0u Em pBrtE r újeto do [[liTRAI[. se em desacorío com as especifiraçíes e as

cláusulas r o nlratu ais;

8.á. 0uaisquer exiqências da fiscalização inemntes ao objetu do C0l{TRÂT{l deverão ser prontamente ahndidas pela [!]ITRATA0A sem ônus para

a t0l{IRAIÀt.iI[

s. 0Âs t}ltRÂçüEs E 0Âs sÂxEírs Â01ilt{lstRÂTlvÂs

Ll. A disciplina das infraçôes e sançiEs administrativas aplirávsis n0 cürso da llcitação e da contratação é aquela prsyista n0 EditBl.

r0. 0[TÂçÃ0 0RçÂ]rEilnnn
102. Âs despesas rcorrerãn por conta da seguinte 0otaçãr Brçamentária:

[4 t2 0050 20r2 [000 -r'íNl]TIr{lÃ0 0Â sECRflÂRtÂ 0t Â[líll,llslRÂçÀ0 t FlllÂl{çÂs

333030 - Material de Cnnsums

[4.122 0fl50 2[2t 0[00 - ]rÀ}ltlTfii[A0 0Â sE[ 0E IilTRAISIRUTURÂ E StRvll0S Ufl8N0S

339[3[ - l'{aterial de [onsumo

r2.38r.0832.2rS7 [[00-r{À}{UT. E rlll{[ D0 tilSlil0 rUil0 40%

339030 - Material de Ionsumo

12 385 [832 2t03 0000- llAilUifl{çÃ0 00 illSil[ tilFAl{Ttt E PRÉ.isc[LÁ

33S030 - I'laterial de [onsumo

l2.3EE 042r.Z[5 000[ -r,rÀ}iUÍE]r[À0 0A E0ll[AlÀ0 0t J0'/Eils i À0llLT[s

338030 ' Material de [onsums

r2.3El0[50 2Í]3s 80[0 -l,{Âlll]TEl,{[Ã0 0Â stcRElÂRrÂ 0t tDUlAtÃo

33903[ - Material de Consums

r[.t22 [[50 2054.0000 . r'rÂt{llrt},rÇÂ0 0Â si[. 0r sAÚ0E

339030 - l,{aterial de [onsumr

10 3[r[340 t0t5 [0[[-ilÂilllTEt{lÃ0 00 tllil00 },lUl{TcTPAL Dt sÂÚ0t

33903Íl - Material de Consums

PRocESSo-!-.1!.[1$ç-l
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I0.30!.0340.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO 
338030 - Material de Consuma 
08.122.0050.2073.0000 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
338030 - Material de Consuma 
08.243.0835.2084.0000 - MANUTENÇÃO SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULO-SCFV 
338030 - Material de Consuma 
08.244.0834.2088.0000 MANUTENÇÃO 00 CENTRO DE REF. EM ASSIST SOCIAL-CREAS 
338030 - Material de Consuma 
08.122.0834.2083.0000 - 48MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA G-SUAS GESTÃ 
338030 - Material de Consuma 

11. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS:

NR DESCRIÇÃO -

Administração 
01 Galão 

02 copos 

NR DESCRIÇÃO - Assistência 
social 

01 Galão 
02 copos 

NR DESCRIÇÃO 
Saúde 

01 Galão 
02 copos 

NR DESCRICÃO - Educação 
01 Galão 
02 copos 

ELIZA DOS S A UMA 
Pregoeira / PMSB/MA 

UND 

Galão de 20 litro 

Caixa 48 unidades 

lJND 

Galão de 20 litro 
Caixa 48 unidades 

lJND 

Galão de 20 litro 
Caixa 48 unidades 

UND 
Galão de 20 litro 
Caixa 48 unidades 

QTD VLR VLR 

UNIT TOTAL 
3000 6,96 20.880,00 

100 41,40 4.140,00 

QTD 

1000 6,96 6.960,00 
50 41,40 2.070,00 

QTD 

2000 6,96 13.920,00 
100 41,40 4.140,00 

QTD 
10000 6,96 69.600,00 

200 41,40 8.280,00 

Saa Bernarda(MA). 28 de junho de 2□18. 
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OADE.

PROEESSO ÂOlíINISÍRÂTIYO N! CPI.- PilSB/il4
Eontrato n9 CPt- PI{S8/l,lA

Ct]ilTRÂTO IIUE EIITRE SI TÂZElt, OT U[{ I.ÂOtl, A PRETEITURÂ

I{UIIICIPÀL I]E SÃO BERIIÂRÍ)O/I,IÂ E Í)O tIUTRÍl I.AOÍl A E[{PRESA: ...-.

A PREfE|IURA ilUillElPÂt 0t SÂ0 BERI{ÂR00, Pessoa Jurídica de 0iruito Público lnterno, inscrita no H,IPJ ns

06,125.385/0[0]-88 . com sede na Pça Bernardo [nelho de Âlmeida 863 - [entro, SÂ0 BtRl{4R00 - l.lÂ, doravante denominada

E0NIRÂTAilIE, neste ato, representada por ----, nsidenb e domiciliado na cidade de

-, no uso de suas atribuisôes legais que lhe coríere poderes para celebrar com a smpresa: -''----''-'-; lnscrita

no INPJ:

"'--- ftG:

--, estahelecida ---- ---, nests ato reprrsentada pelo

IPF: , rrsidente e domiciliado na Rua 0---.-.-
'-" doravante denominada E0lflXÂÍÂ0Â. tcm ertrE sijusto e pactuado. nos termos contidos na prrposta objeto do PP n!
-'----, e PR[[[SS0 Â0líIt{|STRAT|ll0 t{s

condições seguintes:

que sE rcgeÉ pela lei n.q LEEE/S3, mediante as cláusulas e

[úUSULÁ PRIl{EIRÂ - 00 08JET0 0 pnsente E0I{TRÂT0 tem porhase legal o PR0[[SS0 Â0lrllllsÍRÂTlV0 l{!
- - IPI-PI.{SB. tendo por objeto lntegram o prcsenb contrato. independentemente de

EtÁusutÀ sEEUiltlA - 00 YAL0R

I Valor global pela aquisição dr objeto cantratual É de RS: ----------- (

que inclui os tnbutos. encargos, frete ou despesas de qualquer nahrrtza que incidam sobre o objetn do contrztn.

CLÁUSUI,Â TERCEIRA - tlOS REEURSIIS TI}IAilEEIRIIS

00S TERII0S 0E RETERÊilElÂ, Às despesas deconentss da contratação da pmsente licitação EorÍErão por conta

da 0otação:

[4.122.0050.20r2 0000 - tíAr{llTEr{lÃ0 0À sE[RflARtÀ DE Àoilt]ilsIRÀçÀ[ t RilAilÇAs

339030 - [{aterialde [onsumo

04.r22.0050 202t.000[-tíAill]Tt}{çÀ0 0Â stc. Bt lt{fRAtsrRUTURÂ t sERvlE0s r]RBÀtl0s

33§030 - l,laterial de [onsumo

12.381 fl832 21S?.000[ - tilÂllUi t FllI{[ 00 tlls|t{0 tl,lN0. 40%

339[3[ - Materialde Consumo

12 385 [832 203 0000-titÁilUTEi{EÃ0 00 t}ts[{0 tilFÂilIIL E 
pRÉ-ts[01Á

339830 - [aterial de [onsumo

12.388 042 205 0000 . [ÂIlt|]EilçÂ0 0A t0ll[AçÀ0 Dt J['/il,rS t ADUrT[S

333030 - l,laterial de [onsumu

12 381 005t1 2[35 0fl0U - tíÀilUTEilçÂ[ 0À STCREIÀRIA 0E t0U[ÂlÃ0

33!030 - Material de Ionsumo

rfl.r22 0050 2054 0008 . nÁilllT$içÃ0 0Â sE[ 0i sÂÚot

333030 - I,laterial de [nnsums

r0 30t[340 rils 0000-titÂt{uttilçÂ0 00 rtlil0[ HlliltUPÂt 0E sÀÚ0t

333[30 -l'laterial de [onsumo

10.3il.u34[.2ü72.[000 l.lÂllUTifllÁ0 0[ PÀ8 - flxl
335030 - llaterial de [onsumo

08 122 0050 2073 00[Í] - r|lÂr{IlTEr{lÀ0 0A st[. 0E ÂssrsTtilflÂ s0crÁL

)

lPtl -F0LHAN' - I

I nnocesso 8c r Q c=4*rr 2 
|

traíscrição, o Edital seus anems E a Proposta da Snntmtada. [onforme preceitrar o artigo 55 inciso Xl de vinculação a0 edital dE

licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.
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33!030 - li,laterial de Ionsumo

[8.243.0835.20S4 [[[0 . r,tÂilUftil!Âfl SÊRv. 0t [0r{vtv t TIRIAL. 0t vr}iclltB.sIw
339030 - Material de Consumo

08 244.0834.20S8.08[0 ilAilljTHiCÃo !0 [[tlTR0 0E fltF. i],{ÁSStST S0HÂt-[RtÂS

339030 - Matrrialde flonsumo

08 r22 0834.2033.0000 ,4gilAill,]TtillÃ! ü[ pR0[RÀ[,lA E-S|JAS EESTÃ

339[3[ - Mahrialde [onsumo

EúSUTÂ OUAFÍA - BOs AERÉSIHOS T slIPREssOEs

Â E0ilIRAIAIIA fica obrigada a aceitar. nas mesmas sondiçüBs Eontmtuais. 0s acÍtsrimos 0u suprEssoes que se Iizertm necessários

nB forÍscimento dos materiais. objeto deste mntrato. até 25% (vinte e rincr) por cento do valor inicial atlalizado do contrato. Em

observância ao art. EE § l! da tei 8.886/93.

cúusutÂ uurr{TÂ - D0 pRÂ20 0E ytBÊltEtA

0 prusente contrato entraÉ Em vignr na data de sla assinaturà E lindar-se-á n0 dia ---------l----- ---/ ---------. podendo ser
pronngado. apús manifestaçâo das partes envolvidas. mediante Termo Aditivo. conÍorme artigo 57 inciso l. da lei nq 8.EEE/93, e suas

ahemçõEs.

BrÁusutÂ sExTÀ - 0Â RscA[ÂaçÃ0
À fiscalizaçao do [ontrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de que poderá a qualquer

tempn, determinar o que lor necessário à regularizaçao da Íalta do íornecimento obseryando. bem como pmpor a aplicação das

penalidades prrvistas desb instÍumentn.

EúUSUI.A SÉnilÂ - 00 pÂEAnElrIIr

I pagamento será efetrado apús apresentação da llota liscal corruspondenb aos produtos adquiridos já a Nota fiscal deve estí
devidamenb atestada pelo Setor [ompetsnte e seÍí EíetivBdo n0 prazo de atÉ 30 (trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁERAF0 PRlIlElR0 - [s pagamentns, seÉo rreditados em nome da [0llTRÂ]40Â. mediante transleítncia bancaria em conta

conente da E0l{lRÂTÂlll do Banco -------------, ÂgÊncia ------- [onta corÍ"ntE --------------, uma vez satisÍeihs as

condiçôes estahelecidas neste Iontrato.

PARÁERAF0 SEEUll00 - [ualquer enr 0u omissão oconida na documentação Íiscal ser{ mstiyo dE cnrÍ?ção pur paÍte da

E0ilTRÂTÂ0Â e haverá, em deconfncia, suspensão do prazo de pagamento atÉ que o prohlema seja dslinitivamente sanado.

PÂRÁERÂF0 TERCEIR0 - Â cada pagamento realizado. a E0I{[RATA0Â deverá comprovar sua regularização fiscal e com o fisco

[ederal e com o [undo de Earantia por lempo de Serviço - [ETS. Tal compmvaçao seÍÉ feita mediante aprtsentação de [eúidao

negativa de dehito - 8il0. 8em como, manter con{orme artrgo 55 inriso Xlll da obrigaçao da c de manter, durante toda

erecução d0 contÍ"to, em compatihilida& cwn as ohdgaçÕes por eles assumidas. tsdas as cond

exigidas na licitaçã0.

hilitaçao e quali{icaçao

PÂRÁGRÂTO UUARTO -A EONIRÂTÀI{TE NAO pagarií juros de mora por atraso n0 pagamentl. E de documentos não

hábil. total ou parcialments, bem como por motivo de pendÊncia ou descumprimento de condiçÕes

EúUSUI.Â OITAYA. Í)O REÀIUSTT

I valor do presente [ontrato sú podeÉ ser reajustado durante o prazo de sua úgÊncia. se houver aumento autorizado pelo governo

Federal.

CtÁUSULA tIOt{A . OAS SBRICÂCüES DÂ EOI{TRÂTÂI{TE

Â C0l{IRÂTÂI{IE obrisar-se-á:

a) Àcompanhar e fiscalizara execqão do contrato;

Cr

MODALIDADE I (
--Y
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h) Designar um senidur da Secretaria llunicipal de Àdminislraqão que será responsável pelo acompanhamento

e Íiscalização da execução do objeto do presente contrato. fu servidor designado, compete entre outras 0hrigaçÕEs,

veriÍicar a qualidade, inviolabilidade das emhalagens, eshdo de conservação e validade dos prrdutos. anotando em

registro prúprio todas as ocunÉncias relacionadas a execução do conhrto determinando o que Íor necessário a

regularização das fahas ou de{Eitos sbseflados;

c) fornecer a qualquer tsmpo s com o Maximo de presteza. msdiante solicitaçâo escrita da [0ll1RÂIA0Â.

informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omissos;

d) Âs decisoes e providencias que ultrapassarem as competências, do reprcsentante deverão ser solicitadas, a

seus superirres em lempo hfbilpara adoçao das medidas convenientes:

e) Receber o objeto do conhato na Iorma do art 73, inciso ll. alineas a e b da lei 8.ÊEE/S3.

cLÁusuLA 0ÉctltA - t)As 0BRtGÀcots 0Â [0ilTRÂTÀ0Â

0 prusents [ontrato nã0 podEÉ sar sbieto de cessão ou transferÉncia, no todo ou em parfu.

Â E0ilIRATÀ0Â obrigarse-á a:

a) Entr4ar os serviços ohjeb deste contmtn mEdiaflte Emissão de l{ota de [mpenho ou [rtem de Seniços e

cronognma de entrega fornecido pela Secretaria l,lunicipal de Âdministraçao, em eslrita observância a sua

proposta E a0 fusm Yl, observando a qualidarh.

c) Manter preposto com anuência da Àdminishação Municipal na localidade da prestação do serviço para

representá-lo na execução do uontrato e prushr esclar€cimentns necessáriDs ao servidor designado para

acompanhare fiscalizara execução do Íornecimenb, e a Secrebria Municipal de Àdministração, quando solicitado;

d) flbseÍvar o hor'ário do expediente adminisbativo, compreendido entru [8:00 h as 12:00 como sendo o hoÉrio

adminisHivo para ffiar sohrr o contrato e seniçm. de segunda a sexta{eira;

e) Cumprir Íielmenh o esbbelecido nas clauslas e condiç0es do presente contrato e de seus documentos

integrantes. com obseMncia dos requisitos, bem como da legislação em ügor para per{eita execução do contrato:

0 Ârcar com todas as despesas. exigidas por lei, relaüvas ao objeh do contrato rrspondendo pelos encaÍlos

trabalhistas, previdenciários. e comen:iais rcsultantes da execução d0 contrato e sutros comspondentes;

g) Responder pelos danos causados diretamenb a adminishzçào ou a temeiros. decormnles de sua culpa ou dolo

na E)ecução do contrato não ercluindo ou re&zindo essa responsabilidade em Íace da Íiscalizaçào ou

acompanhamento efetuado pela Secretana líunicipal de Administração;

h) Reparar, conigir ou substituir, as suas expensas. no total 0u em parte, o objeto deste contráto em que sE

verificarcm vÍcios, deleitos 0u incsfiEç0es r€sultantes da execuçã0.

CI.ÁSULA t]ÉCII,lÀ PRIl.lEIRÂ - OÂS PEI{ÂLIOÂt)ES

I descumprimento. total ou parcial. por parte da [[ttTRÀIA0Â, de qlalquer das obrigações nra estabe

as sançôes previstas na [ei Iederalnq LE66/93. aplicando nos artigos 8l a 88.

ni a I0I'IIRÀTAOÁ

PARÁERAF0 PRII{ERo - 0 atraso injustificado no cumprimento do objeto deste [0ntPato sujeitaíÉ a t l,|TllATA[]Â. à multa de mora

conmpondente a 0,3% (trÉs cenEsimos por cenb) ao dia, sobre o valor do fornecimento, atÉ o limite de l[% (dez por cento)

PÂRÁGRAF0 SEGUT{oo - Âlcm da multa indicada no parágrafu anterior. a t0llIRATÂtlTt poderÍ. garantida a prúia defusa. aplicar à

[[llIRÂTÂ0Â, na hipotese de inexecuçâo totalou parcial do [0nffi. as seguintes saÍ{oes:

a) Advenência;

h) lrluha de l0 % (dez por centu) sohrE 0 valor dn lontrzto;

c) Suspensão tempnrária de participação em licitação e impedimentn de contratar com a administração. por

prazo não superiora 02 (dois) anos;

d) lJeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou conffir com a Âdministrzção Pública enquanto perdurarem

os motivos deteminartEs da prniçao.

e) As sanç0es previstas nas alÍneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas crnjuntamenh com a prcvista na

alínea "h".

q
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PARÁERÂF0 IIRCEIR0 - Apos a aplicaçao de qualquer penalidade será íeita comunicação escrita à [0ll]RÂIA0A e puhlicada no jornal

0licial do [stado ou [)[l], constando o Íundamsrto legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de

m0ra.

cLÁsutÂ 0Écr[{Â SEGUITBA - 0Â REscsÃ0

Â inexecução totalou partialdesb conh?to enseia a sua rcscisão. com as c0nsEqúÊncias contratuais e as prcüstas em lei.

[nnstituem motivos para a resrisão desb Enntmto:

a) - o nã0 Eumprimeíto de cláusulas conffirais, especi{icaçúes, projetos ou prazus:

h) - o cumprimento inrgularde cláusulas conh'afuais. especificaç0es. projetos e prazos;

c) - a lentidão do seu cumprimentn. levando a IffITRÂIAl,lTI a comprovar a impossibilidade da conclustu da

obra. do senriçn ou do fornecimentn, nos prazos estipulados:

d) - o atmso iniustiíicado no início da obra. seruiço ou fornecimento;

e) - a paralisação do fornecinrnto, srm justa carsa B pÍúvia comunicaçâo à [0]{TRÀTÀi|TE;

I) ' a sxhcorÍtr"tação total ou partial do seu objeto. a assodação da [0[{TRATÂ0À com outrem, a sessãE 0u

trans{erfncia total ou parrial, bem como a Iusão, cisão su incoÍToração não aúnitidas no edital e n0 contr"toi
g) - o desabndimento das determinaç0es rrgulares emanadas pelo servidor a comissão designada para

acompanhar e fiscalizar a sua execüsão, assim nomo as SeErEta a Municipal de Secretaria Municipal de

Administração:

h) - o cometimentu reiterado de {altas na sua encução, anotadas na forma do § lq do art. 67 desta lei federal

nq LEEE/S3:

i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;

j) - a dissoluçao da socieda& uu o Ialecimenb da [[ttTRÂTA0À

k) - a alteração sncial ou a modificação da íinalidade ou da estÍxtuna da C[l,|TttÀIÂ0A que prejudique a

execução do contrato;

l) - razoes de interusse públicn, de aha relevância e amplo conhecimenln, justificadas e determrnadas pela

máxima autondade da esfura administmüva a que está subordinado a C0tIIRATÂllTt e exaradas no prncesso

adminishatrvo a que se re{ere o contrato;

m) - a supnssâ0. por parte da [[]lTRÂTÂt{It. compras. acarrulando modiíicação do valor inicial do contrato

alÉm d0 limite perínitido no § lq do aÍt. E5 desta lei:

n) - a suspensão de sua execuçã0. por ordem Bscrita da [0t{IRÂTÂt{Tt, pnr prazo superior a 120 (cento e

vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública. grave pertuúaçâo da ordem inErna ou guerra. ou ainda por

repetidas suspensões que totalizem 0 mesmo pr"zo, independentemenh do

pagamento Dbrigatório de indenizaçoes pelas sucessivas e contratualmente imprcüstas desmobilizaçEes e

mobilizações e outras prwistas. assegurado a [ftURATÀ0Á" nesses casos, o dir"ito de optar pela suspensão

do cumprimento das obrigaçles assurnidas atÉ que seia normalizada a situação:

o) - o atraso superior a B0 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CI}IÍRATAi{I decon"nhs dos

fonrecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública. g erturtação da ordem interna ou

guena, assegurado a [0NT[lÂTAl)Á n direito de optar pela suspen

que seja normalizada a sifuação;

mento de suas cbrigações atÉ

PÂRÁERÀFÍI PRlIltlRo - 0s casos de rescisão corMxal serão Íormalmente motivados n0s do prucesso. assegurando o

contraditúrio e a ampla deÍesa.

PÂRÁERÀF0 SEEUI{II0 - A rcscisan dests [onhato poderá ser
a) determinada por ato unilateral e escritu da Âdminisbação nos casos enumerados nas alíneas 'a' a 'i'

desta cláusula:

b) amigável, pur acordo eítn as paÍtes rcduzidas a hÍmo n0 processo da licitaçã0, desde que haja

conveniência para a [[ tlTRÂTÀtlTE;

judicialmente, nos termos da Iegislaçã0.

ct/EutÂ oÉHilÀ TtRcHRÂ - 00 REEEBTI{Eilm ous pREoums

0s serviços deverãn ser entrtgues conÍorme [ronograma constante nos anems planilhas orçamentárias, parte integrante deste

LÇi

I
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PÂRÁERÀF0 PRll{ElR0 - 0 obieto do contrato seÉ recebido conforme fláusula 0Écima. sendo que os serviços que não satisfizenm as

condiçoes citadas na prnposta e no edital serão recusados e colocados a disposiçao da EIIIIRATA0Â, para serem conigidos. dentro do

prazo estahelecidos entm as paÍbsi

pÂRÁERAt0 SEGUil0Íl - A critÉrio da Prcfeitura Municipal de SÃ0 BERliAR00 podeÉ ser concedido n0v0 prazo para recebimento dos

serviços rejeitado. Icontndo a rujeição pela 2q vez. o contrato podení ser nscindido. Â [0]{TRÁTÂ04 será nntificada para ngularizar

no prazo Maximo de l5 (quinze) dias corridos. sob o risco de incidir nas penalidades prwistas no Art. 87 da lei n" 8.888/93;

EúSUtÂ ttÉE[rA EUTilTA - 0ÂS ÂLTERÂ§0ES

[ste contrato poderá seralterado. com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da tei no 8.886/33

ItÁusuLÂ oÉHilÂ sEnÀ - DÂ puBUcÀCÃ0

l)entro do prazo de 20 (vinte) dias. contados da sua assinatura. a C0ltlRÂIÂilI[ providenciarÉ a publicação em nsumo. do pnsents

Iontrato.

[tÁüsutÂ sÉTtt{À - 00 mR0

I foro da lomarca de SÃ[ EtRtlÂR0[ no [stado do l{aranhào, será 0 competente para dinmir dúvidas 0u pendÊncias resultantes dests

Iontrato.

E por eshrem de acordo, depois de lido e achado conÍorme. foi o prcsents instÍlmento lavrado em 3 (trÊs)

vias de igual teor e forma. assinado pela partes e testemunhas abaixo.

SÃ[ BTRtlAROOOA)

PnEmmRt iluiltEtPÂt DE sÂ0 8ERilÂR00

IO}linÀIÀI,ITE

TESTEMllllHAS

CPT

-_
IQ

fl{PJ: ---------'----'--"-"--
IOI{IRAIÀOÂ

Ipt

I

ta
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ÂIITXI II (PÂPtL TIl.{ERAOI DÀ EMPIIESA)

Pll0P0STAS 0E PllEI0S ticitaçao nq. 0lE/2üS
ltlodalidade: Pregao - Tipo: l.lenor Preço por ltem

Consumidnr: Preíeitura Municipal de Seo Eemardo-tr|À.

Licitante:

Il,lPJ:

Telefone Fax

[-mail

Endereço'

00s mls

Itl'l ESPEflR[À0Â0 [l]Al{T vÁL[fl |lt{tTÁRtI VÂLIR ][TÂt

01

t2
ü3

Irlt\ r

Estando de acorir com 0s EÍmos d0 atn convocatúrio s [0m a

legislação nele indicada. pnpomos ss valores acima com

validade da pnposta de _ dias.

com pagamefito atravÉs do Eanco _ Âgencia n!

tlE ,n _:_. ', t,tí:o*,í:

de de 2013.

Valor Total da Proposta: Rt _(valor por extenso). Prazo

de [ntreg a l,lome por extenso dr

represefiante |rgrl,_
§§0

ns [ÂR[i{E[ E ASSilÀTl]RA 0[
REPRESIIITAtlTI tEGÀI OÂ IMPRISA,

ll8 nq

CPf/Mf

t/t X

lidade: _tstado_0tP,_

I

.P
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ÂllEXI ilt

líIIIIITÂ OE IÁIiTÁ [I IREI]FI,I[IAMFIITI

(PAPEI" TIMBRAOO OA El,|PRESA)

Á PREIEITURA I{l]I{I[IFÂI. OI SÂO 8[ftl{ÁROO-ilÀ

Rtt. E0[Àt 0t t-tctlÂlÂ0 PU8ilcÂ

Hn0ÂLr0Â0t 0t PR[EÂ0 ile 0tE/2ils

- ilP0l,lEli[R PRE$ P0R lTtlí

l'{ds. abaixo assinados, nomeamos e cndenciamos o (a) Sr (a) portado(a) dn R.[ nq

/SSP_, [PF n0 

- 

a nBs í"pr€sBnbr juÍh a PRtFIIIURA ltUl{lÜPAL 0E SÀ0 EIRNÀR00, a fim

de participar dns trabalhos de abertlra das Pnpnstas e 0ocumentrs Iomplementares de Habilitação pan u Pngãr Pnsencial }{!. _/2U8,
manadl para o dia _/_/2019. às 08:00horas, o(a) qualtem amplos podens para representar a empresa 0ut0rqante. ínrmular oleúas e

lances verbais, neqociar preços. declarar a inhnqâ0 de inteqor recurso. nnunciar a0 direito de inteÍ![siqâ0 de r:cursos e praticar t0d0s 0s

demais atos pe inentes an certame. Lncal, _/_/_ Assinatlra do representante legal sob carimbo RE: [PF: IPJ/MF da empnsa.

!8S. 0everá ser reconhecida a íirma em casr de rupmsentaçã0 p0r mei0 de procuraçãt particular

Àssinatlra do Representante legal sob carimbo

RE:

llÍ/Mt
[]iPi/l{[ da empresa

I gI

I

MODAT|DADE O ?



MODALIDAIE
PREFEITURA MUNICXPAL DE SÃO BE

ESTADO DO MARAÍ{HÃO
CNPI: 06.125.389/OO01-88

AilE)(I tY

lí00ELB 0E ![CLARAçÃ0 ([mpngador Pessoa Jurídira) (papellimhrad0 da empr€sa)

A PREIEITURÂ I,illl{I[IPAI OE SÃO BIRilÂNOO-I,IÂ.

Ref. fdital de licitaçào na líodalidade Preqão

Nq. 016/2013 - Tipo menor prEqn por ilem.

0rcr-ARÂçÃ0

A- inscrita no fi'{PJ ns

sediada na _. ns _, BaiÍÍn _, [[P _ HunicÍpio/fstado p0r intermédio de seu r€presentante leqal

r (a) Sr.(a)

do CPf n!.

portador da Iarteira de ldentidade n! SSP e

abaixr assinado, Bm cümprimEnto ao solicitado no [dital de Pregãn Presencial na

U6/2019, 0iCüRÂ. sob as penas da [ei. que

- Está ciente da nbrigatoriedade de declarar a supeneniência de Íatos impediüvos da habilitação;

- Não possui em seu quadm de pessoal empnqadss com menss de l8 (dezoito) anos em trahalho noturno, perigoss 0u insaluhre. e menores de lE

(dezesseis) anos. em qualquer trabalho. salvo na condiqão de aprendiu, a partir de 14 (quatorze) anns, nos lermos do inciso flXlll do art.7a da

lonstituição [edeml e lnciso V, Árt. 27 da Lei 8686/33, com relaçáo determinada peh lei nq. 9.854/1993.

- l{ã0 p0ssui em seu quadm de pessoal senidor público do Poder Executivo l,lunicipal/[stadual exercendo íunçies tÉcnicas, comeniais. de

qerenria, administÍ"ção 0u tnmada de decisã0. (inciso lll. do arl. !s da bi SEEB/93 e inciso X, da Lei [omplementar ne. 04/!0), inexistência de

Iats superyEniente impeditivo de habilitaçeo. na forma do § 20. an. 32. da lei n!. 8EE6/93;

[bs.: ]lo caso de micro-empresa e empresa de pequsn[ poÍte que. nos termos da L[ 123/2fl08, possuir alguma rustriqão na documentação

referente à regularidade Íiscal. esta deveÍt ser mencionada, cnmo nssalva, na supracitada declaraqã0.

Lscal e data

Âssinafura dn Representante [egalsob carimbo

RÊ:

IPtllít
[l{PJ/il[ da empresa

Plljl .FOLHAN'-
PRocESSo&lgG..lLs-cL
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ij

ÀI{EXO V

RE0lliR[,tEt{T0 0t 8Er,ilFrnr0 00 rRÂTAríEr{T[ 0rrERr]r[rÂo0 t 0ENl,ARÂ[Â0 PARA l,lrIR0ElíPRtsAs t flíPRtsÂs 0E PE[l]Eil0 pIRTE

(Lei Iomphmentar 123/2006.)

Er porlador (a) da [arhira de ldentidade R. G. nq SSP/ e do CPF/IíI no

reprusefltantE da empresa Cl{PJ/líF nq

solicitam0s na cnndição de l,{lcR0ElilPRtSÂS/El'íPRtSA 0t PtUtl{0 P0RiE. quandn da sua parlicipação na licitaçã0. modalidade de Pregão
pnr.nrlrl n0 _/2ü3, seja dado o tratamento diferenciado cuncedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da [ei [omplementar

ne. I23l2008.

0eclaÍãms aiúa, qrr nâo sxisE qrrlqwr irpdlrentr rflb" 08 pmvistos nos irisrs ü § ól ü tiS! 3E da lei Eomplemeúir

tudemlnr.l23l2[08

[omo pmva da referida condiçã0. apÍesentamos em documento anexo, E[RI0Ã[ emitida pela Junta tnremial para compruv4fu da

curdig & l.lEr.enryrsa ur enqre ü Peqem forL

Assinâfum d0 representante legalsob carimbo

RO:

IPtllrF
CI{PJII'II da empresa

I

de 2019.

9

R
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A}ltX0 Vl

(l,t[0EL[ DE 0E[LÁRÀçÀI DANBI UtilflA 0E [UE I|ll'1PRt PLENÀ[$tTt IS REIUtStT0S Í)i llÀEil.tTÁeÃ[)

0eclaramcs em atEndimentn a0 prEvist0 n0 [dital de Przqão nq. _/201§. que cumprimos plenamente os Íequisitos de habilitação

exigidns para participaçã0 n0 prÍsenls csrtâme.

[ocale data

Assinatura e [arimbo Representante [egal

q


