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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARAilHÃO

CNPI: 06.125.389/0001-88

E0rTAr 0E LTETTAçÃ0

l{OOÂtIOAOE PREGÂO PRESENEIAL ilS OO2l2OIg
pR0cEssu Â0illt{tsTRATtv0 t{s. z0tg0t00z

(Pregão Presencial para [oÍ]trataçã0 de empresa para fornecimento de Gás GtP e Água Mineral para atender a demanda das secretarias do

l'lunicípio de São Bernardo. [stado do líaranhao).

ÂSERT|JRI 0§de íewreiro de 2019, às 14:00 horas.

Sala da Iomissão Pemanente de Licitação: situada temp0raramentE na situada na Av Sarao do flio Sranco S./ll - Em Irente ao Poslo 8R- Centro - São

Eemardo-l,la.

Â FreÍeitura }.lunicipal de São Eernardo. [stado do Maranhà0. através do Pregoeira oíicial designado pela Portaria 003 de janeiro de 20lS tnrna

público, para conhecimento dos interessados, que se enc0ntra abe 0 prBEesso licitatório, na modalidadE P[ltGÃ[ PREStt,lflÀl. tir ilEl,l[[l PRE00

lll{llÁRl[, 0 reÍerido Pregão será regido pela Lei no l[.52ú. de 17 de lulho de 21102, regulamentada pelo 0ecreto n' 3.555, de [8 de janeiro de

2000. lei [omplementar n!. 123/20[E e pela lei no LEEE. de 2l de junho de 1933, subsidiariamente, e ainda, pelas rondições e exigénEias

estabelecidas neste edital.

0s documentos de credenciamento. a declaraçàc de ateNdimEnto aos requisitos de habilitaçã0, a propnsta de preços (envelope l) e a

documentação de habilitação (envelope 2)deverão ser entregues nc endereço acima citadn, atÉ às 14:00 hnras do dia 04 de íevereiro de 2019. ou

no primeiro dia útil subseqüente. na hipótese de não haver expediente naquela data,ocasião em que se dará inÍcio ao credenciamento dos

licitantes e a0s dBmais pr'0cÊdimEnt0s pedineÍltes.

I - OO IEJETO

l.l - [ presente Pregão Presencial tem romo objeto c0ntratação dE EmprEsa para Iomecimento de Gas EtP e Água Mineral para atender a

demanda das secretarias d0 l,lunicípio de Sã0 Bernardo Istado dn Maranhã0.

1.2 - A quantidade dos Produtos/Serviços indicada no Jermo de Referência é apeBas estimativa de consumo, e será solicitada de acordo com a

necessidade dos úrgãos Participantes, p0dend0 ser utilizado no todo ou em parte.

1.3 - ! Valor máximo estimad0 desta licitaçã0 Encnntra-se disponível no anexo I deste [dital.

2 - 0Â DÍIrÂçtro oRçÂilEilTÁRn

Para contratação de empresa para lurnecrmento de ffás ILP E Água Mineral para as Secretarias l,lunicipais conÍorme dotaçào

abaixs.

[4.122.0050.2012.0000 líanutençãB da SEcretar a de Àdmin straçàr

339030 - l.laterial de consumo.

12.381.0050.2035.00[[ Manutenção da Secretaria de Educaçao

33S030 - }.laterial de crnsumo

12.365.0832.203.0000 lilanutenção do ensino inÍantil e Pré-escola

333030 - l,laterial de ronsumo

10.122.0050.2054.[[[[ ]lanutenção da Secietaria de Saúde

333[3[ - Materialde consumo

10.301.0340.1015.0[[0 },lanutenção do Fundo l,iunicrpal de Saúde

339030 - l'laterial de cunsumo

10.301.0340.2072.00[[ l'lanutençao do PAB flXI
339030 - trlaterial de consumo

[8.122.0050.2073.00!0 Manutençã0 da Secretaria de Âssistêrrcia social

339[3[ - I'laterial de consumo

08.243.0835.20S4.000[ }íanutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculo-SIFV

33S030 - [aterial de consumo
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3 - DÂ PÂRIIIIPÂçÃO

3.1 - Poderão pa icipar da presente liEitaçã0 quaisquer empresas legalmente ronstituídas. do ramo de atividade [ompatÍvEl com 0 0bjet0 da

licitaçã0. e que se apresBntarem. atÉ às 14:00 horas do d a 04 de fevereiro de 2013 o Pregoeira. em sessão pública, no endereço constante no

prBâmbulo dBste edital:

a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes I e 2;

h) a declaração de que atende a0s requisitos de habilitaçao para participar do presente procedimBnto licitatório, conforme modelo anexo, em

separado dos envelopes le 2;

c) a pruposta de preços (envelope l);

d) os documentos de hahilitaçao (envelope 2).

3.2 - llão poderão participar desta licitação as empresas

3.2.1 - [uja falência tenha sido decretada, em concurso de credores. em dissoluçã0, em liquidaçãr e em consírcios de empresas, qualquer que

sEja sua forma dE [oÍstituição;

3.2.2 - lue por qualquer motivo tenham sido derlaradas inrd0neas por qualquer órgà0 dâ Âdminishaçã0 Púhlica, direta ou indireta, Iederal,

Estadual ou Municipal. regido peh Lei ns 8.EEE/93. saho as ja reabilitadas.

3.2.3 - É vedada, a partir da habilitaçã0, a manutEnçã0. 3ditament0 0! pr0m0gaçã0 de contrat0 com empresa que venha a contratar empregad0

que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha ieta. colaleral ou p0r alinidade, atÉ 0 terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de

direção e de assessoramento, do poder público municipal.

3.2.4 - Empresas que nào tenham n Cl,lAE (flassificação Nac onal de Atividades [conômicas) compatível c0m 0 0bjetn da liEitaçã0

4.1- t{o local, data e hora indicados no preâmbul0 deste edital e na presença do Pregoeira. será realizado o credenciamento do interessado ou

ser representante leqal. Para tanto, 0brigatoliamente, será nEcEssária a apresentaçã0 d0s seguintes documentos:

4.1.1- Ato constitutivo, estatúto 0u c0ntrato social em viqor. anornpanhaCo da alteração/aditivr eventual da gerência da sociedade, e demais que

se achar pertinente, 0u ato c0nstitutivo EEnsolidado. devidamente reqistrado. em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades

por ações. acompanhado de documentos de eleições de seus administradores. quando o licitante for representado p0r pessoa que

estatutariamentE tEnha poder para tal. comprovando esta :apacidade juridica;

4.1.2 - Prucuração particular ou carta de credenciament0. c0m firma recsnhecida e com averbação da Junta comercial do [stado do

Maranhão/lilÂ, podendo sel utilizado 0 modelo anexo a ESte edital, estabelecendo poderes para reprcsentar 0licitante, expmssamEnte quanto à

Iormulaçãr de lances verbais e a pmticar tod0s 0s d:mars atos inerEntes a0 Pregã0, acompanhada. conlorme o caso. de um dos documentos

citados no subitem 4.1.1;

4.1.3 - [omprovar o seu enquadramento como I'licroempresa ou Impresa de Pequeno Porte, mediante apresefltaçã0 de Iertidao expedida pela

Junta [smercial, nos termos da lnstrução Normativa n! 103 de 30 de abril de 2[87. expedida pelo 0epartamento ],lacional de Registro de

[omÉrcio - [)l{R[, exigida somente para micr0Empresa e empresa de pequen0 p0rte que tenha intenção de comprnvar seu enquadrarnento em um

dos dois regimes 0u utilizar e se beneÍiciar d0 tratamento diíerenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei

Complementar n! 123. de I4l12l2008. C0l.,l 0ÂTÂ 0t tMISSÀ0 A PÂI{IIR 0t l'lÂlI Dt ?ü1.

4.1.4. para Íins de confirmação de poderes para subscrevé la. ou ainda cúpia de trasl

mpresentação por mEio dE ,repostos;

uraçã0 p0r instrumBnto público. na hipótese de

4,2 - 0 representante da licitante presente à sessão deverá entreqar o Pregreira o do

cÉdula de identidade ou equivalente e 8l,lPJ da empresa atualizado, bem comr a deçl

separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "[)ocumentos de llabilltaçã0".

rEdenEiamento juntamente cnm a rcspEctiva

araç de ateadimeflt0 a0s requisitos de habilitaçã0. em

4 - 00 tRt0tt{EtÂMEilI[
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4.3 - ns documentos nscessári0s a0 credenciamento poderiio ser apresentados em oriqinal, os quais farão parte do processo licitatorio. por

qualquer processo de cópia desde que autentirada p0r cartóri0 competente, ou conferido pnr membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira

no decorrer da sessãn de li[itaçã0, 0u publicaçã0 em órqão da imprensa oÍicial. observadus sempre os ruspectivos prazos de validade;

4.4 - Â cada licitante que participar d0 certame sErá pErmitid0 s0mente um represBntantB para se maniÍestar em nnme do representado, desde

que autorizado por dorumento de habilitação legal, vedada à participação de qualquer interessado representando mais de um licitante.

4.5 À neo apresentação 0u incorreção de qualquer documento de rredenciamento, bem assim o nã0 c0mparecimento do licitante ou de seu

representante legal à sessã0. inviabilizará a participaçã0 do (s) licitante (s) no certame. l{este caso. o (s) psrtador {es) dos envelopes poderá

{ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer obseryação em ata ou mesmo de sE maniÍEstar 0u

interíerir no desenvolvimento dos trabalhos. ressaltando que ouando a documentação de credenciamento estiver, por lapso. dentro de quaisquer

dos envelopes (l ou 2), o respectivo envelope sErá entregue a0 licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la. lacrando-o em seguida, uma

vez que citado documento sE encontra n0 recinto, com o intuúo de ampliar a disputa;

4.t - lla ausÉncia de rredenciamento, serão mantidos os valsres apresentados na proposta Es[rita, para efeito de ordenação das propostas e

apuraçãn do menor preç0.

4.7 - [lecomenda-se que tod0s 0s rspresBntantes dos licitantes permaneçam na sessão atÉ a conclusão dos procedimentos. inclusive assinando

a ata respectiva, sob pEna de decadÊncia do direito a0 recurs0

4.8 - Âpós o credenciamento, o Pregoeira declarará a abertrrra da sessã0 e nã0 mais sErã0 admitid0s n0v0s prop0nentes

s-0Â ÂPRESEtlTÂçÃ0 0AS 0ECLÂRÂç0ES i 00S Eril/Er.0PES

5.1. Aherta a sessão púhlica, os interessados ou seus representantes. deverã0 apresentar 0 Preqoeim:

5.1.1 - 0eclaração de lomlizasão e Funcionamento quE indique todos os dados pErtirentes deverá vir acompanhado no mínimo de 03 (três)

fotoqrafias coloridas da sede da empresa licitante da áreâ externa (fachada) E interna (escritúrio e/ou depósito etc) comprovando que a

empresa possui local e instalações adequados e c0mpatívBis para 0 exercício do ramr de atividade. [stes documentos deverãs ser aoresentados

F0RÂ dos envelopes exiqidos no subitem....

5,1.2 - Declaragão de cumprimento dos Requisitu de Hahilitação, conforme modelo estahelecido neste edital, e apresentada t0RÂ dos

envelopes exiqidos no subitem 5.1.3

5.1.3 - 02 (dois) envelopes distiÍtos crntend0 a pr0p0sta de preç0s E 0s documentos de habilitaçá0, devidamente hchados e ruhricados

no Íecho e, de prehr{nda, 0pãc0s, c0 endo em suas partes externas e hontais, ?m carscteres destacados, além da Razãs socialda

Ucita e, us seguintes dizerus:

ttlvEtoPr r - PRlPosTÂ 0E PRtç0s

PREGÂ0 PRESIilEtÂt ile 002/20t9

RÂZÁO SOCIÂL TIIPJ OÂ PROPOtlET{IE)

E]{tlEtoPE 2 - ooEUMEilToS DE HÁBtUrAçÃ[

PRtGÃ0 FRtSEilEtÂt ils 002/20ts

RAZÂO SOTIAL OIIPJ OÂ PROPOTIEilIE)

I - oÂ PR0PoSTA 0E PREç0S

6.1- À proposta de preços deverá:

6.1,1 - Preencher, neeessariamentE, 0s sEguintes Iequlsit0s:

a) ser datilografada ou imprEssô atravÉs de ediçã0 eletrônica de textos;

h) atender às especiÍicações mínimas d0 objeto, conforme especiíicaçoes uonstantes do Anexo l;

c) Eonter a cotaçã0 de preço unitário e global, em real, rncluid0s tod0s 0s impostos, taxas e dBmais eflcarg0s pe inentes;
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d) estar datada e assinada por pessoa juridicamentB habiiitada. dE aceitaçã0 táEita.

e) número do fi{PJ do proponente ou ainda da filial 0u 0lir0 estabelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal reíerente a execução do

serviç0 0rã li[itad0, indicação essa, indispensávelpara eÍeito de empenhr da despesa e realização do pagamento nos termos deste edital;

f) Prazo de enhega dos produtos e serviços, de acordo rom o termo de reíerência

g) Prazo da validade da prop0sta nã0 superi0r a E0 (sessenta) dias consecutivos. a contar de sua data dE aplesentaçã0;

h) 0ata e assinatura do representante legal.

i) (nãs será aceito proposta em papelcontínuo)

8.2 - lião será aceita oíerta de produto com caracteristrcas diíerentes das ind cadas no Anexn I deste edital.

8.3 - A apresentação das propostas implicará plena ace taçã!. p0r parte da licitante, das condições estabelecidas neste edital, tais

t.4 - os preços apresentados deyem:

a) reíletir os de mercado n0 momeflto;

b) compreender todas as despesas incidentes sobre o ableto licitado, tais com0 imp0st0s, tariías, taxas, hEtEs, sEguros etc.;

B) a Íalta de assinatura B/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante no cursn da sessão;

d) havendo divergência entre valores/percentuais gralados numericamente e os graÍados p0r extenso. serão considerados válidos os valares

por ExtEnsoj

a) indicação dos dados bancárius da pessoa jurídlca (agÉncia, conta corrente e hanco). A falta de tal inÍormação poderá ser suprida

p0sterio[mente, casD 0 licitante venha sE saqrar vencedor do certame;

t.5 - uma vez abertas as propostas, nã0 seú0 admjtid0s cancelamentos. retificaçÕEs de valores. alterações ou alternativas nas

condiçõBs/especificaçies estipuladas. llão serão conslderadas as propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras 0u homões que nã0

estejam ressalvados;

6.t - o não atendimento de qualquer exigÉncia ou condição deste item. observadas as EEndiçõEs prBvistas no subitem l5.E e 15.7 deste edital.

implicará na desclassificaçã0 d0 liritante.

? - OA HABIUIAçÃO

7.1 - Todas as liritaates, inclusive as microBmprEsas de pequeno oorte. deverão apresentar a d0cumentaçã0 de llabilitaçao que deverâ ser

entregue em Bl (uma) via. no EI{YEL0Pt ll 02, devidamente fechado e rubricado no íerho. contendo os documentns determinados no item 7.3

dEste Edital.

7.2 [ncerrada a etapa competitiva e ordenada as oÍertas, o Preqleira procederá a abertura dos envelopes cnntendo os documentos de

habilitaçà0 da licitaÍrte que apresentou a melhor propostr, procedendo a sua habilitaçã0 0u inabilitação.

7.3. - REl8tivffi à hahilit8çlo iuídica:
a) - Registro Iomercial. no caso de empresa individual;

h)- Âto constitutivo, Estatuto 0u Eontrato social en vigor devidamente legistrado, em se tratando de sociedade romerciais

srciedades pnr ações. acompanhando de documentos de eleiçào de seus administradores;

h.l) os documentus em apreç0 deverã0 Bstar ac0mpanhados de tcdas as alterações ou da consolidaçã0 respectivai

h.2)Certidã0 SimpliÍicâda e [specfiica da JlJllTÂ EU}i4tRCIÂL

c) - lnscrição do ato constitutivu, n0 caso dE suciedade civl1, arompanhada de prova de diretoria em exercício;

no caso de

d) - 0ecreto de autorizaçã0, Em se tratand0 de enrpresa ou socredade estrangeira em Iu Ítc mento n0 país, e ato dE reqistr0 0u aut0ri2açã0

para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a at vidade assim 0 EXigir

r) - Âlvará de localizaçao e funcionamento - emitido pelo Poder Executivo li{unicipal.

7.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal

a)Prova de lnscrição no Cadastro l,lacisnalde Pessras Juríd ca (IJNPJ)

h) Prova de inscrição no Iadastro de [sntribuintes Federa, [stadual e lii:nicipal, se liouver relativo ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo

de atividade e compatívelc0m 0 objeto da licitaçà0.
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c) Prova de Reqularidade para clm as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da liritante, 0u outra equivalente, na íorma da

lei;

c.l.) faz parte da prova de regularidade para com a Iazenda Iederal:

o [ertidão Conjunta de Tributos Federais e quanto à 0 vida Ativâ da l]niào.

c.2)faz parte da prnva de reqularidade para com a Fazenda Estadual:

. [edidão ]legativa de 0Ébito tiscal(fi10)

. [edidã! llEgativa de Inscrição na 0ivida Ativa.

c.3)faz parte da prova de regularidade com a Iazenda Mrnicipal

o [ertidão quanto à 0ivida Âtiva d0 t'{unicípio

. [edidão Egativa dE 0Ébitos Fiscais rElativ0s ao tlibuto ISS[l,l

o Âlvará de [nralizaçã0 e Iunci0namento;

d) CR[ - [ertificado de Regularidade do [EIS. com validade ra data de apresentaçàr da proposta.

e) [tl0l - lertidãr l{egativa de 0Ébitns Trabalhistas - H{0L em cumprimento à Lei l2.lú0l2011 e à REsslução Âdminishstiva nc

1.470/2011, expedido pelo portal do lribunal Superior do Trabalho. www.tst.jus.brlcertidao, atualizado o an.29, V da tei 8.EEE/93.

?.3.2. 0llAr.rHcÂçÃ0 Í[ilr[Â:
â) Compr0vaçã0 dB aptidão para desempenho de atividades pe inEntEs e c0mpatívEis Bm características c0m 0 objEto da li[itaçã0, mediante a

aplEsentação de atEstados fornecidos por pessoa jurídrca de direito público ou privado..

a). Certidã! llegatiya de Falência e Concordata expedida pelo distrihuidor da sede da licitante,0u de execuçã0 patrimonial, emitida atÉ

E0 (sessenta) dias antrs da dala de entrega dos envelopes.

b) Balanço Pahimonial e demonstrações contábeis exiqíveis n0s tem0s da lei, que comprovem a b0a situasã0 Íinan[Bira do licitante, vedada a

substituição por balancetes ou balanços provisúrios.

c) Certideo simpliíicada da Junta [omercial do [stado do Maranhão - Jll[El'lÂ, de acordo com o art la do decreto n! 21.04[/2005. para

empresários e sociedades empresariais do [stado do Maranhã0, referente a esse ano.

d) l{s caso em que a sede da licitante seja em 0utra lJnldade de Federaçã0, terá quB apresEntar a certidão simplificada da Juflta comemial d0

[stado, sede da empresa.

!.1). Deverá ronter o Selo da habilitação Proíl;slonal - 0HP e./ou anexar s [ertiíicado de Regularidade Proíissional, expedida pelo

[onselho Regional, e dentro de sua validade.

e.2). Termo de abertura E EncemamEnt0

menrres de lE anos, em qualquer trabalho. salvo na

tederal I Art.27, V, da LBi 8.688/93 (modelo anexo).

c) declaração da prúpria empresa de que nã0 exisr

administraçã0 0u t0mada de decisã0. (modelo anexo)'

cundiçáo de aprendiz, a partir de 14 termos do Art. 7e, Xflll. da [onstituiçâo

públicos eremendo funções de gerencia.e em seu quadro de empreg ados. ser

7.4 - os documentns nEcESsários à habilitaçao deverao serem apresentados por qualq r prucesso de cópia autenticada p0r caftó[i0

c0mpetente 0u publicação em órgão da imprensa nficial, observad

nenhuma autenticada por servidor desta Iomjssãc

os sempre os respectivos prazos de validade; n;o poderão ser em h pútese

7.3.3 - Relativos à qualiÍicaçã0 ec0nômic0-financeira:

7.3.4 - 0s licitantes fornecedores deverão anexar rn envelope dr llahilitaçao (0ocumentação Iomplementar), declarações, devidamente

assinadas pelo representante legalda empresa. sob as penaiidades cabíveis, de qre:

a) 0eclara ineristência de fato superveniente impEditiv0 de habilitaçã0, na forma do Art. 32 § 20, da lei8.666/S3 (modelo anexo)

a.l) lio caso de micro-empresa e empresa de pequenc porte que, nos termos da t[ 123/2[[8, possuir alguma restrição na documentação

reÍerente à regularidade fiscal. esta deverá ser mencionada, ucmo ressalva, na supracitada declaração;

h) 0eclara que nã0 possui em seu quadro de pessoal enpregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
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7.5 - tudos os documentos apresentados para habilitaçào deverào estar em nome do licitante, com o número do I}{PJ e, preferencialmente. csm

endereço respectivo, devendo ser observado o segu'nte

7.5.1 - se o licitante for a matriz, todos rs dncumentos CevErã0 Estar c0m 0 número dn Il,{PJ da mahiz, ou;

7.5.2 - se o licitante frr a filial, t0d0s 0s documenlos deverão estar com 0 número do Il,lPJ da íilial. bem asslm quanto ao [ertificado de

Reqularidade do IGTS. quandn 0 licitantE tenha o recclhimento dos encargos centralizado, devendo. desta forma, apresentar o documento

comprobatdrio de autorizaçã0 para a Eentralizaçã0 0ul

7.5.3-seolicitanteforamatrizeofornecedordsbernÍorafilal.osdncumentosdEverã0sBrapresentadoscomonúmerode ,lPJdamahize

da f ilial, simultaneamente;

7.5.4 - serão dispensados da aplesentaçã0 de dorumertos c0m 0 número do ItlPJ da Íilial aqueles documentos que, pela própria natureza,

íDrem Emitidos sgmente Em nome da matriz:

7.t - o não atendimento de qualquer exigência ou c0ndlÇâ0 dESte item,0bservadas as condições previstas nos subitens 15.6 e 15.7 deste edital

implirará na inabilitaEã0 d0 licitante;

8 - I)O PROIEI}IMEIITO

8.1 - ilo dia. hora e local designados neste instrument0 na presença dos interessados ru seus represEntantes legais, o Pregoeira receberá os

documentos de credenciamento, a declaração de atendrmento aos requisitos de habilitaçã0. e os envelopes contendo as prnpostas de preços

(envehpe l)e os documentos de habilitaçao (envelope 2);

8.2 - depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serãn recebidos pelo Fregoeira, pelo que se recomenda que todos os

interessados em participar da licitação estejam no lncal designado l5 (quinze) minutos antes do referido horário. bem como de

propostas/documentaçào que não se Íaçam acompanhar de representante d0 li[itante devidamente uredenciado;

8.3 - após a verificação dos documentts de credenc ameftc dos representantes dos iicitantes, sErão abe 0s primEiramentE os envelopes

contendo as propostas,ocasião Rm que sErá prncedda a verifcaçãc da conformidade das propostas com 0s requisitos estabeleuidos neste

edital, com exceção do preçn, desclassiÍirado-se as ifc0mpatíveis;

8.4 - no curso da sessão, dEntpe as propostas que atenderem aos requisit0s d0 item antErior, r autor da ohrta de valor mais hairo e

os das oÍertas com preços até l0% (dez p[r Eento) superiores àquela poderão Íazer novos lances verhais E sucessiyos, em valures

distintos s dEcrescetttEs. até a proclamação do yencedor;

8.4.1 - a o{erta dos lances drvsná sEr eÍetuada no momento em que for conÍerida a palavra a0 licitante, na ordem dscrescenle dos

pmç0s;

8.4.2 - dos lances sfertados nã0 câherá retratação;

8.5 - não havendo pelo menos três o{ertas nas condiçoes definidas no subitem anterior, poderã0 os autores das melhores propostas, atÉ o

máxim0 de ttês, oÍerecer novos lances verbais e sucessrvos quarsquer que sejarn os preços oÍerecidos (havend0 empate flesta condição tod0s

participarão da etapa de lances verbais);

8.t - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverãs ser Íormuladss de Iorma sucesstva.

em val0r8s disuntEs E dEcresEEntES;

8.7 - o Pregoeira convidará individualmente Ds licitôntEs classificados, de lorma sequen lances verhais, a partir do

autor da proposta classiÍicada de maior preço e os demais, em ordetn demescente de

8,8 - a desistência em apresentar lance verbal quando corvocado pelu Pregoeira, implicará na maflutençã0 d0 último preço apresentado pelo

liDitante. para EfEito dE ordenação das propostas;
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8.9 - caso não se realizem lances verbais por todos os iicrtantss. será verificada a conformidade entre a proposta escrita de mBnor preç0 e 0

valor Estimado para a contrataçãU

Ll0 - o encerramento da etapa competitiva dar'se'á quando. indagados pelo Pregoeira, os licitãntes maniíestarem seu desinteresse em

apresentar novos lances;

8.ll - declarada encerrada a etapa E0mpEtitiva e ordenadas as ofertas, de acrrdo com o menor preço apresentado, o Pregoeira verificará a

ocorrênria do empate prevists no item 12.5 deste Idital. para em seguida. examinar a aceitabilidade da primeira classificada, quaflto a0 0bjeto e

valor, decidindo motivadamente a mspeito;

8.12 - enrerrada a etapa competitiva e ordenadas as oÍertas. o Pregoeira pmcederá à abertura do envelope contendo os documentos de

habilitação apenas do linitante que apresentou a melhor proposta. para verificaçar do atendimento das condiçies íixadas no edital;

8.13 - no caso de inahilitação do proponente que tiver aprEseftado a melhor oferta, serão analisadus os documEntos hatilitatóri0s d0 licitante

com a proposta classiÍicada em segundo lugar, e assim suress !amEnte, atÉ que um liEitantE, dentre aqueles que partitiparam da etapa de lances

verbais, atenda às c0ndiçoes findas fleste edital;

8.14 - nas situaçies previstas nus subitens 9.!,5.11 e 9.13. o Preqoeira poderá nEgociar dimtamente r0m 0 prDponente para que seja obtido preço

melhor;

8.15 - verificado o atendimento das erigÉncias Íixadas neste edital. sErá rlassiíicada a ordem dos licitantes sendo declarado vencedor e

adjudicatário aquelE que ocupar o primeiro lugar, sendr-ihe adjudicado o objeto d0 certamE;

8.lE - o Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais liritantes contendo os "0ocumentos de Habilitaçã0", durante prazo de validade

das propostas (80 dias a Eontar da apresentaçà0 no certame) Após. as empresas poderão retirá- los nr prazo de 30 (hinta) dias, sob pena de

inutilizaçã0 d0s mesm0s. [s li[itantes que não se habilitarem para ofertar lanres verbais poderã0, a0 enBerramsnto da sessãu, desde que não

haia manifEstaçã0 dB int8rposição de recurso admiíristrat v0, retirar seus respettivos envelopes;

s - 00 REEtBilrEr{r0

3.1 - Conforme item "5. 0AS C0tl0lçIES Í)E FoRt{tflME}lT0/E},ITREGÀ B0S PR00UT0S" e sequintes do Anexo | - Jermo de ReÍerÊncia deste

tdital.

IO . OO JUI,GÂMEilTO DÂS PROPOSTÀS

l0.l - Esta licitação é dn tipo Mtll0R PRtÇ0 em esirita rbs:rvárcia do d sposto no lnciso V do art. 80 do 0ecreto no 3.555/2U[;

10.2 - serão desclassiíiradas as propostas que nã0 ateirdan es Exi!Éncias e condiçoes deste edital;

lE.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após 0s lances verbais. se for o caso. o Preqoeira

procederá ao desempate. atravÉs de sorteiu, na [orma do disposto no § 2q do artlgo 45 da Lei n0 8.688/93;

10.5- será assegurada, c0m0 EritÉrio de desempate. preÍerê:r a de cDntrataçà0 para as microemp

IPP, nos seguintes termos:

presas de pequeno porte -

10.5.1 entende-se por EmpatE Eqüelas situaç0es em que as propostas apresentadas pelas

portE sejam igu8is 0u até 5% (cinEo por ce 0) superisres à prop0sta mais bem classiÍicada;

s-M

10.5.2- ororrendo o empate, procrder-se'á da seguinte iorma

e Empresas de pequeno

8.17 - da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada sendo esta assinada peln Preqoeira e pol t0dos 0s liEitantEs presEntes.

10.3 - será considerada mais vantajosa para a Adm ristração E. c0nsequentementE, classiíicada em primeiro lugar, as propostas que.

satislazendo a todas as exigâncias e condições deste EJihl. apresEnte 0 preç0 máximú a[Eitável pela Âdminishaçã0.
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a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será ronrocada para apresentar nova prop0sta n0 prazo máximo de 5

(cinco) minutos apús o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

b) não ocorrendo a [ontratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a" deste item, serãt convocadas as

remanescBntes que p0rventura se enquadrem na hipótese d0 subitem 12.5.1, na ordem classiÍicatória. pam 0 erercÍci0 d0 mesmo direito;

c) no caso de equivalÊncia dos valores apresentados pelas mrcroempresas e empresas de pEquen0 polte quB se encontrem nos intervalos

estahelecido no subitem ll.5.l, será realizado sorteio entre elas para que se identiÍique aquela que primeiro poderá apresentar melhor sferta;

d) na hipótese da não-contrataçâo nos tErmos prev st0s na letra "a" deste item, 0 obleto linitado será adjudicado em favor da proposla

originalmente vencedora do certame;

e) o disposto nEste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial nà0 tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de

pequeno porte;

10.5.3- no caso de divergência entre o valor numÉrico e o por ertenso inlormado pelo licitante. prevalecerá este últim0. E entrE 0 val0r unitáriD E

o global, sefor o caso. prevalecelá 0 valor unitári0.

fl - 00 otREtTo 0E PET|§Ã0

ll.l - llo prazo de atÉ 02 (dois) dias útEis antes da data {inada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar

esclarecimentos, providêÍrcias 0u impugnar EstE rnshumento c0nv0cató[i0, cuja petiçã0 deverá sBr dirigida o Pregneira;

ll.l.l- caberá o Pregoeira decidir srbre a prtiçao no praza de 48 (quarenta e oito) horas;

ll.l.2 - acolhida a petiçàn contra 0 ato c0nv0catório, será desiqnada nova data parô a reali2açãE d0 cErtamE;

ll.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitant: poderá maniÍestar imediata E motivadamBnte a intençã0 de reconrer, c0m registro Em

ata da síntese das suas razEes, quando lhe será roncediCo o prazo de [3 (três) dias úteis para a apresentação das razEes do recurso, podendo

juntar mem0riais. fisando os demais licitantes desde logo int mados para apresentar c0ntrã razoes em igual número de dias, que começarão a

correr do término do prazo d0 rEc0mentE, seírd0-lhes assequrada vista imediata a0s autos;

ll.3 - o(s) rccurso(s). que nã0 terá {ã0) eíeito suspensiv0, será (ã0) diriqid0 (s) à autoridade superior, Secretário de Administraçã0, por

intermédi0 d0 Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisã0. em 5 (cinco) ditss úteis [u, nesse perÍodo, encaminhá-lo (s) à autoridade

superior. devidamente informado. para apreciaçà0 e decisãs f0 mesm0 prazo;

ll.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

ll.5 - decididns os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o resultad0 da licitaçã0,

e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores.

ll.t - a falta de manifestaçã0 imediata e motivada do (s)licitante (s)ira sessão importará a decadência do direito de recurso e a adjirdicaçào do

ohjBto da licitaçã0 pelD Pregoeira ao vencedor;

I2 - I)O PÀEÂMiIITI

l2.l - 0 pagamento será efetuado nos termos do item "6. Ll0l,Jl0A[À0 t PAEAMENJ0" do Anexo | - Termo de [leferÊncia, anexo a este edital.

12.2 0 pagamento será Íeito atravÉs da [uncional programática do exercício de 2018.

t3. 0Ás PEI|AUI)ÂI)tS

l3.l A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusrlas uu condições do

art.7e da tei 10.520/2002 bem como dos arts. 8E e 87 da Lei n!. 8.886/33.

regà! ficará sujEita às penalidades previstas no

13.2 - Á recusa d0 adjudicatári0 em atender qualquer conv0raÇã! prevista neste lnst ment0 c0nvocatóri0 sujeitará o mesmo as penalidades

garantida prévia deÍesa em regular prucesso administrativo. a ser conduzid0 pela árEa c0mp€tentE desta Preleitura líunicipal, a saber:

a) decadência do direito de participar d0 pregã0 em tela;

h) outras penalidades na forma da Iei;
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13.3 - o valor resultante da apliraçâo da multa prevista será cobrado pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximt de l0 (dez)

dias corridns, a contar da data de recebimento da comunicação, 0u, se nã0 atendido, ludirialmente, pelo rito e com 0s encarqos da ExEEução

Íiscal. assegurado o contradrtúrio e ampla deÍesa;

13.5 a não-regularização da documentaçã0, no prazo pie'risto no subitern acima, implinará decadência d0 dirEit0 à E0ntrataçã0, sem prejuízo das

sanções previstas acima. sendo facultado a Secrdaria de Adniniskaçáo da Frefeitura Municipalconv0[ar 0s licitantes nemanescentes, na ordem

de classificaçãr. para prestaçãn do serviço ora licitadc rr rEv.gar a licitaçã0.

l3.E [)emais penalidades/sançôes sujEitas para quem descumprir quaisquer condiçôes 0u exigÉncias deste editãl e./ou sEUs anexos estão

disciplinadas no item B " 0AS SAtlÇ0tS", d0 Anem I deste Bdital

t4 - 0As 0tsPostçoEs HilÂls

l4.l - Após a declaração do vencedor da licitação, nã0 havendo maniíestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o

Pregoeira adjudicará o ohjBto licitad0, que pssteri0rmErte sErá submEtid0 à homologação pela Secretário de Ádministração;

l4.l.l- no caso de interposiçãn de recurso(s), após proÍerida a decisão quanto a0 mEsmo. á autoridade incumbida da decisã0 adjudicará 0 objEto

licitado;

14.2 - a Àdminishação poderá revogar a licitaçã0 p0r razões de interesse público decorrente de Íato superveniente devidamente comprovadn,

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendc anula-la por ilegalidade. de ofÍcio ou por provocaçã0 dE terceims, mediante pareuer

escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art ga l8 do Becreto n0 3.555/2[[0;

14.3 - decairá do direito de impugnar 0s termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeçã0, venha, âpós julgamento

desÍavorável, apresentar Íalhas ou irregularidades que fl vrIiem;

14.4 - a participação nesta licitaçã0 implica na arEitaçã0 plena e irrevogável das respectivas BxiqênEias E condiç0es, hem como na

obriqatoriedade do recehimento da l{ota de [nmpra e ou l'lota de Impenho, no prazo máximo de [5 (cinc0)dias úteis;

14.5 - o Pregoeira. em qualquer momento, poderá promover d irqÉncias objetivando esclarecer ou EomplEmentar a instrução do processo;

l4.t - não serão considerados motivos para desclassifiraçã0. simples omissões 0u erros materiais na proposta nu da documentaçã0. desde que

sejam irrelevantes e não prejudiquem 0 pro[essãmenlo da li[itação e o entendimento da proposta. e que não firam os direitos dos demais

licitantes;

14.7 - as normas disciplinadoras dEsta liEitaçã0 se[ã0 sernprE iflterpretadas em Íavor da ampliaçào da disputa entre os interessados, desde que

nã0 c0mprumetam 0 interesse da Âdministraçã0. e Íinaldade e a segrrança dn fornecimento dos materiais;

14.8 - na hipótese de ororrer lapso d0 llcitante e o mesmo ;ticcar a Ceclaraçãn de a0s rcquisitos de habilitaçãr. bem como

qualquer outro document0 pertinente à prop0sta de preços dentto do envelope de habil versa,0 respectrvo envElope será entregue

a0 reprasentante d0 licitante que estará autorizado a abri-io e retirá-la, Lacrando-r em

reciato.

ma vez que citado documrnto se Enc0ntra n0

14.9 - 0 adjudicatári0 0briqa-se a acEitar. nas mesmas condições da prop0sta,0s acúslim0 ou supressoes do valor inicial atualizado do objeto

da presente licitaçã0. nos termos do art. 55. § le. da Lei n'8.688/S3;

14.10 - os casos omiss0s nesta licitaçã0 serã0 resovrdos pelo Preqoeira que se baseará nas disposições contidas nas legislaçoes citadas no

prBâmbulo deste edital;

tme

ac.0u

13.4 - o licitante que ensejar 0 rettsrdamento da execuçãn da liEitaçã0. nã0 mafltivEl a proposta, c0mp0rtar-se de modo inidôneo, fizer

declaração Íalsa ou rometer Íraude fiscal, garantid0 0 direito právi0 da citaçào e da ampla deÍesa. íicará impedido de licitar e contratar c0m a

Adminishaçã0. pelo prazo de 05 (cinco) anos. enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 0u atÉ que seja promovida a

reabilitaçã0 perant€ a plópria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenuiado no Cadastro de fornecedores do l,íunicipio;
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l4.ll - os autos do respectivo processo administrativ0 q!e 0riqrn0u BstE edital Estão EBm vista íranqueada aos interessados na licitaçã0;

14.12 - a não-reqularização da documentaçã0, n0 praro previsto no acima, implicará decadência do direito à contratação. sem prejuízo das

sanções previstas no item I5 acima. sendr faEUltadB a Adminlstraçã0 conv0car 0s licitantes r8manes[Entes, na ordem de classificaçã0, para a

assinatura d0 c0ntrat0. EU rev0qar a licitaçã0.

14.13 - o extrato de aviso desta licitaçã0 estará publicad! n0 0iÉriE lÍicial do Estado do MÂ

00s ÁilEx0s

Fazem parte integrante deste edital, rs anexos ahaixo. sendl ;ies complementares entm si:

All[X0 I - Iermo de Referência:

À|l 0ll - formulário Padrão de Propostas de Preços;

À|ltX0lll- líndelo de [arta de Iredenciamento:

AlltX[ lV - l,{odelo de 0eclaração ([mpregadnr Pessra irrídica);

AlitX0 V - Modelo de 0eclaração para ME e EPP

ÂilEX0 Vl- líodelo de 0eclaração que cumpre pbnamenle reqriis

Al'lEX0 Vll- Minuta de Ionhatn.

itos d 0:

Seo Bernardo - MÂ, 2l de janeiro de 2 9.

lnformações adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Iumissão Permanente de licitação nos horários de

funcionamento da PreÍeitura I'lunicipal de segunda a sexhJe ra das 08:30 às l2:0[ hnras.
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TÉtll,lo OE íliFERÊI{CIA

I. OO OEJETO

Ll. I presente Pregão Presencial tem como obleto ,ontrataçào de empfesa para ÍornEEimento de Eas EtP e Àgua Mineral. destinados ar

atendimento das secretarias.

2. il0nvÂçÃo

2.1, Suprir as nacessidades das sesretarias municipais vrsaniir atendei às denandas

3. tut{oÂtlEt{IAçÃo tEGAt E i{00AU0ÂDE LrErrÁTÚRrA

3.1. Â contrataçà0, objetn deste lermo de Reíerência. dererá ocorrer por ntErmédl0 dE PrEqã0. Eujo tipo presencialserá devida mente justific ad o

pelo Pregoeira designado para o rertame. Ademais tEn am,Dar0 leqai rnlegralm:nte, nas Ieis Iederais ns 10.520/2002 e ne 8.666/1993, Lei

[omplementar n! 123/20U8 e demais legislações apiicávE]s a Este evEflto E nas rondiçõBs E exigências descritas no Edital e nas demajs

pmscrições legais apliEáveis as assunt0.

4. 0Âs 0BR|EÂç0ES 0A t0ilTRÂTÂoA:

a) Â III,IIRAIA0A deverá Iornecer o material conforme a demarda do [0l,{TRÀIÀl,lI[, com as especificaçies do contrato, mediante 0rdem de

Fornecimento;

h) Respunsabilizar-se pela Entrega d0 material n0 prazo rleterminaCo:

c)Realizar os serviçrs de impressã0 com material de pr merra que dade

d) [xecutar a entreqa à medida que forem soliciiados pe a I0NTÍlÂTANit:

e) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitadrs pelo [[l,lT|1AIANTE, atendendo prontamente a t0das as reclamaçõEs;

5. PRÂZO, TORMÂ E I.Í}CÂI. I]E EIITREEÂ

5.1.0s produtos/serviços serão requisitados de lorma parcelada. de acordo com as necessidades da [0l,lI[lAIANT[ e deverã0 ser entregues em

ate l5 dias após a ordem de {ornecimento/pedido. na sede dc mun ciplo de São Eernardo;

5.2. As entregas serão parcelas duranre o ano de 2019

5.3.Â Fiscalizaçân e aceitação do obletn será d0 órgã0 responsável pelos atos de controle e administraçào dn contrato decorrente do processa

de licitaçã0, através de servidnres da Ilnidade Adrninlstfativa em questã0, rnediantE Portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de

conferidas as especiÍicaçúes. quantidades e prazo de validade dos mesmos;

5,t, Só serão areitos Bs íorflecimsntos dB prcdut0s quE estiverem de acordo com as especificações exigidas. estando sua aceitasã0

condicionada à devida Íiscalizaçã0 dns agentes cnmpEtentes. Ná0 serã0 aIeitos produtus cr.r]os prBç0s unitários excedam o valor médio

encontrado no mercado-

5.7. 0 recebimento se efetivará n0s seguintes term0s:

5.7.1. Provisoriamente. para efeitD dE postErier verificação da confurnridade dos prnd utrs com a Espr, çã0;

0BRtGÂç0ts 0Â c0ilTRÂTilTt:

a) [fetuar o pagamento à empresa de acordo crm o prazc e fnrma estabelecrdos no Idital.

b)Atestar a inexistência de Íalhas e imperfeições no mater ai Íornecido.

Ê.00 PÂGÂiltltlo
E.l. 0s pagamentos devidos serão coníorme requisição e entrega dos produtos. ou seja. de mndo.
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t.2. A [0I,{IRÂTA0A deverá apresentar a l{ota Fiscal/Fatura ccm descirção do objeto e quantidade discriminada e acrmpanhada da requisição dos

mesm0s.

t.3.0 Pagamento somente sErá efetivado depois d: veriícada a cegularidade fiscal da empresa, ficando a [0llTRÂTÀ0[ ciente de que as

certidoes apresentadas n0 ato dâ [ontrataçã0 deverào ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

t.4.À I0l,lTRÀTÂt{TE se obriga a eÍetuar o paqamento nas cond ções estabelecrCas;

8.5. 0 pagamenta será realizado mediante emissão de nuta f sca!, em ate 30 {trinta) diás após a entrega e aceitação dos produtos;

t.6. [m caso de irregularidade na emissão dos riorunrent0s liscãis. o prazo de pagamento será contado a partir de sua reaplesentação, desde

qre devidamente regularizados;

8.5. l{o caso de aplicação de alguma mrlta o pagamento fcai'á sobrestado até a intEgral quitaçã0 da mesma. A IIIITRATA]ITI poderá se assim

entender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas. em quaisquer pagamentos que realizar à C0[ITRATÂ0A.

7, !/IEÊ|l[IÂ OA [[|lTllÂIAÇÃO

7.1. I Praro de Vigência da Àta de llegistro será de 12 meses a contar de sua publicação

8. PR0EE0|ií[ilToS DE HSCÂUZÂÇ40 E GERET{EtAMrNr0

8.1. !s itens deste TERI'l[ 0i fltffR[]'lü4. a serem coÍriratad0s após regu ar pr0cedimento liEitatúri0, serã0 objeto de acompanhamento. controle

[iscalização e avaliação por servidor:

8.2,0s atos previstos no item anteri0r seÉ0 EXercidos no interesse da administraçã0 públiEa e flão excluem e nem reduzem a responsabilidade

da [0liTRÂTÂ0A. inclusive perante terceims p0r qualquer ii'regular dadt, e. na s!a flcBrrência, nã0 implira em co-responsabilidade do Poder

Público ou de sers agentes 0u prep0stos;

8.3. A I0I{IRATAiITE se reserva ao direito de rejeitar f0 t!d! 0u Ern parte ! objeto d0 C0l,l]RÀT0, se em desacordo com as especificaçoes E as

cláusulas Iontratuais;

8.4. 0uaisquer exigências da fiscalizaçã0 inerentes ao ohleto do [üNTI?ÀTI deverào ser prontamente atendidas pela [0|,|TRAIÂ0A sem ônus para

a [0llTRÁTÀl{Tt.

9. 0Às lr{tRÂçoEs t 0Âs sÂilçEEs Â0li{tiltstt{Altl/As

9.1. A disciplina das inÍraçies e sançôes administrativas aplicáve s no curso da llcltação e da contrataçã0 é aquela prevista n0 [dital

IO. DIIAçÃO ORçAMEilIARIA

10.2, As despesas ocorrerã0 p0r E0nta da sEguinte 0otaçãc Irçamentária:

Í. Pt-Ailil.HAS 0RçÂli{EltTÁRtÂS

Secretaria de Iducaçâo

OESIllI 0i0 Valor unitário Valor tolaNil

E,S E r3s 200 00

2 arra[as, fardo 12 und de 50[ m

acondicionada em

garrafoes de prlipropileno

com capacidade de 2[
litros

|]NO

Galào dP 20 liir! 2[000

[0[

mineral, sem gás

r8.25 18 250.[[
3 400 2[,83EO OS 8 332,00la xa 48 rinilades

PÍ .tolflAflr 6 9
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Secretaria de Saúde

Secretaria de AssrstÉncra social

Secretaria de administração

l]NO

L]N II

Fardo l2 unri

[arxa 48 ur,,dades

r3k

200u

110

0T0

t5[0

4ilN

IT0

2!0

2[[

S;o Bernardo(líA), 2l de janeiro de 2019.

ra B/MAp

4 GÀS GIP 88.05 176 t[0 0[

N|] 0rslIlrÇA[ Va oI unitário Valor total

01 Galao [alãc ce 2! l[r! 4m! ES6 27 84[.00

02 qarraías 4ü!

[aixa 48 un]daries 2!fl

i3 2[0

t6,25 8.500,00

03 c0p0s 20 83 4 tEE.0[

[4 IAS GLP 88.!5 r7 Er0.00

Nl] ItsIIlt[À[ il N !
Galão de 2[ lho

Valor unitár o Valor tota

0t Ealao E,S E t[.440,[[

t2 qamaías tardo l2 rnd tE 25 8.500.00

[ 0p0s Iaixa 48 un dades t5B 20,83 3.r24.50

04 GAS ELP 13kq r5! 88.05 t3.207.50

Valor un tário Va on totalNR DE SCl.lICÂ[

6alâo 27.840.00!l
8 s00.0[t2 qarrafas

GaiãE dE 20 rtro 40[[ E,9E

r8.254!!
20 83 4.r88.00o3r \ropos
88 B5 17.810.00)4- .8ÂS üLP

lSkq

Fardo l2 und

ü3
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PROCESSO AÍ1MINISTRATI'/O ilS CPi.PMSE/MA

Eontrato nq EPL- PMSB/MÀ

COI{TRÀTI IIJE EI{TRE SI TÂZEM, I)E Uil I.ÁI1O, Â PRETEITURA

tíuiltHPÂL 0E sÃ0 EERI{AR00/MÂ E 00 0UIR0 [Â00 Â EilpRESA: .....

Â PRETEITURA MUI{lElPAL 0E SÃ0 BERI{ARI]I, Pessoa JurÍdica de Direito Público lnterno. inscrita no INPJ n!

08.125.38S/0001-88, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida BEB - [entro. SÂ0 BE|iNÂRDI - MA, doravante denominada

E íIXÁTAI{TE, neste ato, rcprcsentada por. - ---, residente e domiciliado na cidade de --
-. no usn de suas atribuiçles legais que lhe confere poderes para celebrar com a Empresa: ------------; lnscrita

no INPJ:

------11E
estabelecida neste ato representada pelo -----------------------------

---- doravante dennminada E0I{IRÀTA0A, tcm Entre silusto e pactuado, nos termos cnntidns na proposta objeto do PP n

------. e PR0[ESS0 ADMINISII?ATIV0 N quE sE regerá pela lei n.q 8.886/S3. medknte as cláusulas e

condições seguintes

- - [PL-Pl,,{SB, tendn por objeto lntegram o presEnte E0ntrato, independentemente de

transcrição. o Edital seus anexos e a Proposta da [ontratada. ConÍorme preceituar o artigo 55 inciso Xl de vinculaçao a0 edital de

licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

EúUSUtA SEEUilt]A. DO 
'/ATÍ]R

0 Valor glnbal pela aquisiçâo do objeto contratual É ile R

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

cl.Áusuu ItRcEtRÂ - 00s REcuRsos H]{AilEEtRos

00S TERM0S 0E RETERÊi{EIÂ, As despesas decorrentes da contratação da presente licitaçã0 cormrã0 p0r r0nta

de llecursos:

Dotação 0rçamentária:

EI.ÁSUI.A IIUARTÂ - tlOS ACRÉSIMOS E SUPRESS0ES

Â 801{IIÁTA0A fica obrigada a aceitar. ntss rnEsmas crndiçôes t0ntratüais, s 0u supnessões que se Iizerem nE[essári0s

no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato aú 25% (vinte E cinIo o do valor inicial atualizado do contrato, Em

nbservância ao art. E5 § lq da Lei 8.868/S3

0 presente contrato entrará em vigor na data de sua assinaturs e findar-se-á no dia ---------l----- ---/ ---------. podendo ser

prorrogado. após manifestação das partes envolvidas. mediante Termo Aditivo. con[orme artigo 57, inciso l, da Lei nq 8.668/S3. e suas

alteraçôes.

(

il u.

acres

EúUSU|.À SEXTÂ - t,A HSCÂLAZAçÃI

EúUSULÂ PRIMEIRA - 00 oBJEIE 0 presente EÍIilIRÂT0 tem pnr base lesal o PRoCÉSSI A0MlillSTRAIltl0 tls -

ctÁusutÁ 0u[{IA - 0! PRÁ20 0E vtGEilctA
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A fiscalização do [ontrato será efetuada por servidcr designado pela Secretaria de que poderá a qualquer

tempo, determinar o que Ior necessário à regularizaçáo da Ialta do íornecimento observando. bem como propor a aplicação das

penalidades previstas destE instrument0.

cúusutÂ sÉÍtilÂ - 00 PÀEÂríElrTrr

0 pagamento será efetuado apús aprEsentsçâo da Nota Íiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota [iscal deve está

devidamente atestada pelo Setor [ompetente e será eÍetivado no praz0 dE atÉ 30 (trinta) dias contados da data do atesto.

PÂRÁERÂR! PRllfilRo - 0s pagamentos, serâ0 creditad0s em nome da [0NTllÂTA0Â. mediante transÍerência bancaria em conta

corrente da E0llIf,ÂTA0À do Banco --------------, AgÉncia ------ [onta c0rrente --------, uma vez satisfeitas as

condrç6es estabelecidas neste [0ntrat0.

PÂRÁCRAF0 SEEUIID0 - 0ualquer erro su nmissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por parte da

E0I{IRÀTA0Â e haverá, em decorrÊncia. suspensão dc prazo de pagament0 atÉ quE 0 pr0blema seja definitivamente sanado.

PÂRÁGRÂE IEREEIR0 - A cada pagamento realizado, a 801{TRAIA0A deverá comprnvar sua regularização fiscal e com n Fisco

Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - [GTS. Tal comprnvaçEo será feita mediânte apresentação de [ertidao

negativa de debito - Ell0. Bem cnmo, manter confofrne artigo 55 inciso Xlll da obrigação da contratada de manter, durante toda

execuçao do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçao

exigidas na licitaçãn.

PARÁGRÂTI ilIÂRTO .A IOI{TRATÂI{TE NEO pagará juros de mora por atraso n0 pagamento. cobrado atravÉs de documentos não

hábil. total 0u parcialmente. hem como por motivo de pendÊncia ou descumprimentn de condiçoes contrárias.

EI.ÁUSUI.Â OÍTAVA. tl0 REAJUSTE

0 valor do presente [ontrato só poderá ser reajustado durante n prazo de sua vigência. se houver aumento autnrizadn peln governo

Iederal.

H.ÁIISUl.Â I{O}IA - ÍlAS OBRIEAC[ES OA EOilTRÂTANTE

A E0|{TRÁTA}|TE obrisarse-a:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução dn contratu

h) 0esignar um servidor da Secretaria l.1unicipal de Administração que será responsável pelo acompanhamento

e Íiscalização da execução do objetn do presente contrato. Ao servidor designado, compete entre 0utras 0brigaç0es,

verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de conservação e validade dos produtos. anotando em

registro prúprio todas as ocorrencias relacionadas a execuçã0 dn contrato determinando o que for necessário a

regularização das [altas ou defeitos observados;

c) Fornecer a qualquer tempo e ccm o líaximo de presteza, mediante solicitação escrita da E0ilIRÀTÀ[lÀ.

informaçies adicionais. para dirinir duvidas e orienta-la em todos os casos omissos;

d) As decrsoes e providencias que rltrapassarem as EBmpetências, do representante deverã0 sBr s0licitadas, a

seus superiores em tempo hábil para adoçao das medidas convenientes:

e) l]eceber o objeto do contratn ra Íorma dr art.73. inciso ll, alíneas a e b da Lei 8.EEE/S3

EI.ÁUSUIA t)ÉEIMA - BÀS IIBRIEACüES DA E[I{TRATADA

0 presente Iontrato não poderá ser objeto de cessão ou transÍerÊncia, n0 t0d0 0u Em parte

A E0lfl[ÀIA0A obrigarse-á a:

a) Entregar os serviços nl.rlets deste contrat[ mEdiantE emissão de N de Empenhn ou 0rdem de Serviços e

cronograma de entrega fornecido peia Secretaria li{unicipal de Administraçã0, em estrita observância a sua

propnsta e ao Ânexo Yl, rbservando a qualidade.
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c) l,tlanter preposto com anuÊncia da Administração líunicipal na localidade da prestaçã0 d0 serviço para

representá-lo na execuçã0 do rrntratn e prestar esclarecimentos necessári0s ao servidor designado para

acompanhar e fiscalizar â execuçã0 do fnrnecimento, e a Secretaria Municipal de Administraçã0. quando so citado;

d) 0bservar o horário do expediente administrativo. compreendido entre 14:00 h as l2:00 como sendo 0 horário

administrativo para tratar s0bre 0 [0ntratn e serviços, de segunda a sexta{eira;

e) [umprir fielmente n estabelecidr nas clausulas e condições do presente contrato e de seus documEntos

integrantes, com nhservância dos requisitns, hem cnmo da legislaçãn em vigor para perÍeita execuçã0 d0 contrat0:

0 Arcar com todas as despesas. exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos encargss

trabalhistas, previdenciários, e comerciars resultantes da execução do contrato e outros correspondentesj

g) Responder pelos dan0s causados diretamBnts a administraçao ou a terceiros. decorrentes de sua culpa ou dnln

na execuçâ0 do contrato não excluindo nu reduzindo essa responsabilidade em íace da [iscalização ou

ac0mpanhamento efetuado pela Secretaria líunrcipal de Administração;

h) lleparar, corrigir 0u substituir. as suas expensâs, n0 total 0u em parte,0 objeto deste contrato em que sE

veriÍicarem vÍcios. deÍeitos ou incorreçoes resultantes da execuçâ0.

CLÁSULÂ BÉEIMA PRIMEIRA - OAS PEI{ALIDAOES

0 descumprimento. total ou parcial, por parte da [0l,lT1?ATA[lA, de qualquer das obrigaçües ora estabelecidas, sujeitará a [[||TRATA0A

as sançües previstas na Lei [ederal na 8.668/93, aplicando nos artigos 8l a 88.

PARÁCRÂFI PRlilER0 - 0 atraso injustificado no cu,nprimentc do objeto deste [ontrato sujeitará a [0I,{TRATA0A. à multa de mora

correspondente a 0,3% (três centÉsimns por cento) ar dia srbre o valor do fornecrmento, atÉ o limite de l0% (dez por cento).

PARÁERÂff SffiUilD0 - AlÉm da multa indicada no parágraío anterior. a [0iITRÂTAI,|IE poderá. garantida a prévia defesa, aplicar à

[0IIIRATA0Â, na hipritese de inexecução total ou parcial dn Iontrato, as seguintes sançôes:

a)Âdvertência;

b) Lluha de l0 % (dez por centn) sobre o valor do [ontrato,

c) Suspensão tempnrária de particrpação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por

prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) 0eclaraçâo de inidoneidade para licitar 0u E0ntrãtar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punrçã0.

e) As sançües previstas nas alineas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a prevista na

alínea "b".

PÂRÁERAE IHCEIR0 - Âpós a aplicação de qualquer penalirlade será Ieita comunicação escrita à [0NTIIATA[)A e publicada no jornal

flficial do Estado ou D0ll. constando o fundamento legal, exiluidas os casos de aplicação das penalidades de advertÊncias e multa de

m0ra.

A inexecução total nu parcial deste contrato ensp,ja E suir r"EScisá0, Inni as conseqüências contratuais e as previstas em lei

Ionstituem motivos para a rescisão deste Iontrata:

a) - 0 nã0 cumprimento de cláusulas contratuais, EspECiíicssôes, projetos 0

h) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais. ESpeciÍicaç0es,

S;

raz0s;

-,

c) -a lentidão do seu cumÍrrimento, ievando a [0l,iTllATÀl,lTI a compro

obra, do serviço ou do lornerimento, nos prazos estipulados;

d) - o atraso injustificadr: nn inÍcio da nbra, serviço ou fnrnecimentn;

e) - a paralisaçao do Í0rnErirÍiento. sEm justa causa e prévia comunicação à [0l'iTllATAI,iTE;

Í) - a suhcontratação total ou parcral do seu objeto, a associação da [[N]RATADA com outrem, a sessâo 0u

transferÊncia total ou parcial. hen como e fusãü, cisãB 0u inc0rporâção nâo admitidas no editalE n0 [ontrato:

ibilidade da conclusão da

?II, .FOLHAN' I.

EtÁsuLÂ tlÉctilÂ sEEuil0A - 0A REsHsÃ[
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g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidnr a comissão designada para

acompanhar e fiscalizar â sua exeruçã0, assim c0m0 as Secretaria l,tunicipal de Secretaria Municipal de

Administraçao;

h) - o cometimento reiteradn de faltas na sua execução. anotadas na forma do § ls do art. E7 desta Lei Federal

ne LEEE/33:

- a decretaçâo ou a instauraçãn de insolvência civil;

- a dissolucão da sociedade orr o Íalecimento da [0NTRATÂ0A:

- a alteração social ou a modificaçãr da finalidade ou da estrutura da [0NT|lATA0A, que prejudique a

execução do cnntrato;

l) - razões de interesse púbircr. de alta relevância e amplo conhecimentn, justificadas e determinadas pela

máxrma autoridade da esíera administrativa a quE está subordinadr a [0l,iTllATAl,iTE e exaradas nn processo

administrativo a que se reÍere o c,:ntrato.

m) - a supÍessã0. por parte da [[NTllATA|,|IE, c0mpras. acametand0 modificação do valor inicial d0 c0ntrat0

além do limite penmitidn no § 1! dr art. E5 desta lei;

n) - a suspensãn de sua execuçã0, por ordem escrita da [0|,IT[iATANTE, por prazo superior a 120 (cento e

vinte) dias, salvo em caso de calaniidade pública, grave perturbaçáo da ordem interna ou guerra.0u ainda p0r

repetidas suspensões quE tltslizeÍr 0 mesmo prazo. independentemente do

pagamento 0brigatúri0 de indenuaçoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaçoes e

mobilizaçôes e nutÍas prEvistas, assegurado a [[}{TRATA0A, nEsses rasos, o direito de optar pela suspensão

do cumprimento das obrigações assumidas atÉ que seja normalizada a situaçã0:

o) -o atraso superinr a B0 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela I0liTllATAl,lE decorrentes dos

fornecimentns já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave pefturbação da ordem interna ou

guenra, assegurado a C0l\iTliATA0A o direito de optar pela suspensâo d0 cumprimento de suas ohrigaçües atÉ

quE seja normalizada ts situáÇãü.

PARÁGRÂf0 PRIMEIR0 - [s casos de rescisão contrêtual serão formalmente motivados nos autos do processo, assequrando o

contraditório e a ampla deÍesa.

PÂnÁERAm SEEUll00 - A rescisão deste Iontratn poderó ser;

a) determinada por ato unilateral e escrito da Adminishação nos casos enumerados nas alíneas'a' a 'i'

desta cláusula:

b) amigável. prr acordn entre as partes. reduzidas a tErm0 n0 processo da licitaçao. desde que hala

conveniÊncia para a [0NTlil1TAN[t;

judicialmente, nos termos da legislaçãr.

EÚSUTÂ tlÉEIMA IERCEIRA . D[ REIEBII,IE}ITO t)OS PROI]UTOS

Is serviços deverão ser efltregues c0nfotme Ir0n0grãma cunstante nns anexos planilhas orçamentárias, parte integrante deste.

PARÁERÁFE PRlllElR0 - 0 objeto do contrato será iecebidr ronlorme üáusula 0Écima. sendo que ns sErviç0s que nã0 satisÍizerem as

cnndiç0BS citadas na proposta e n0 editalseráo recusados e crlncados a disposição da C0I{IRATA0A, para serem corrigidos, dentro do

prazo estabelecidrs entre as partes;

PÂRliGRÂm SEEUll0o - A critário da Prefeitura lvlrrr ripa dE SÁ! BEllNAllD0 poderá ser con ovo prazo para recebimento dos

serviços rejeitado.0correndo a rejeição pela 2ê vez, o irrtratr pnderá ser rescindido. A C0N rá nnti[irada para regularizar

no pnazo lrlaximo de l5 (quinze) dias cornidos. sob a r'isco de lncidit nas penalidades pruvistas n0 87 da Lei n" 8.866/33;

ELíSUrÁ 0ÉErilA 0UfiTA - 0AS Ar"rERAçüES

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas lrst;licatilas. no ias0 prEvist0 n0 art da Lei n0 8.688/93

pn .p1l'.t.tÂ il. l/ (-.1
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cúusur.Â oÉErirA sExrÂ - 0A puBLrcAtÃ0

0entro do prazo de 20 (vinte) dias. contados da sua assinatura. a E0l{lRÂTAt{IE providenciará a publicação em resumo. do presente

Iontrato.

cúusutÁ sÉnr{A - D0 rERo

0 Íoro da Iomarca de SÃfl BtRllARD0 n0 tstado do lilaranhã0, será 0 r0mpetente para dirimir dúvidas ou pendências resultantes deste

Iontrato.

E pnr estarem de acnrdn. depois de lido e achado conÍorme, foi 0 presente instrumento lavrado em 3 (tÉs)

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

SÂO BE|lNAÍ?OO(MA),

PRETEITURA MUilIHPAT tlE SÃO ETRIIÂRIIB

[[NTl"lATANTE

INPJ

[[NT|lATADA

IESTEMllNHAS

2s

CPF

la

IPFr



PÍ . [t)r-lia l{'

PR0CÊ5502?/?2/2t22_
MOOALIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/00O1-88

ÀIIIXO ]I 1PÂPIL TIl'1BIlAOI OÂ IMPRESÂ)

PR[P03TÂS 0t PREç0S Licitação n0. 002/2013

llodalidade: Pregao - Tipt: ilenor Preto por ltem

Cnnsrmidnr: PreÍeitura lilunicipal de São Bernardo-fi{À

Licitantei

Il,lPJ

TeleÍone Fax

I ma

Indereço

Iidade: Estado ItP

0EsIt{rÇÃ0 00s rTEt{s

ITIM IsPtüfl[ÂÇÀ[ Il]ÂNT VAÚtl UilITAtlIO VALOR IITAL

0l

D2

03

[stando de acordo com os termos do ato convocatúric E com a

legislação nele indicada, propomos os valores acima csm

validade da proposta dr _ (_) dias,

[0m pagamEnto atravÉs do Banco _ Âgencia nq

C/1, nq _. na I dade de

[]dade-ilF.

de de 2 S.

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

de Entreqa |,lome por extenso do

representante legal

SSP

fq IIAllIMBII F ÂSSI|1ATIIIlA 1111

llTPllISIllTAllTE LIEÂL OA ElíPIlISÂ

[lG n!.

CPI/MF:



fir
PR0CÉSS}!1/!1)2eto!_
MODALIOADE

PREFEITUR,A MUNICIPAT DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: 06. 125.389/0001-88

Al\1[X0 ill

MIl,lUTÂ Dt [ÁtlTA !E IIlIIII,IIIAl'lINTO

(PÂPEL iIl',|BIlÁOI OA Il,,lP|.lESÀ)

A PI{[IIITUllA IíUNIIIPAI OI SÃ[ BEI{|\lÂ|lt]O-I,IÂ

|.lEF, EOITÀL Ot LICITAÇÀO PUBLIIÂ

M[0ALtDAot !t PllESÃ[ |la. 002/201S

- nP0 llltN0ll Ptlt[0 Pot{ rÍ[}ll

tlós, abaixo assinados. nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a) portado(a) do R.G no

/SSP . CPf nq a n0s reprEsentar junt0 a PRtIIITIJRA l'llJlllClPÀt 0t SÀ0 8ttl ÁR00, a fim

de participar dos habalhos de abertura das PropBstas e 00cumentos Iomplementares de Habilitaçao para o Pregao Presencial 110. _/2019,
marcado para o dia _/_/2013, x l4:00horas. o(a) quai tem amplos poderes para rEpresentar a empresa Eutorqante, formular ofertas e

lances verbais, negociar preços, declarar a intençáú CE lnterp0r rEcurs0, refluíciar a0 direito de interposição de recursos e praticar tod0s 0s

demais atos ,edinentes ao certame. local, _/_/_ Assinatura do representante legal sob carimbo RE: [P[: ,IPJ/lilF da empresa.

08S. 0everá ser reconhecida a firma em cass de rEpresEntaQãn p0r mei0 de pr0curaçà0 parti[ular

Assinatura do llepresentante Legalsob carimbo

RE:

IPFlMF

CllPJ/MF da empresa



sediada na . n0_, Bairro _, [tP _ Municipio/fstado

o (a) Sr.(a)

do IPF ns.

PÍ .TOLHÂ Ii'

PR$cEssoJZ)ZUUQLZ
MOOALIDADE

p0r intermÉdi0 de seu Íepresentante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERf{
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0O01-88

ANtX0lv

l,l[0810 0t Ot0LÂRÂÇfu (Empreqador Pessoa Jurídica) (papelt!Írbrad0 da EmprESa)

A Ptl[FIITUtlÂ [IllIIIIIPÀL OI SÂ[ EIRl'lAliOO.MA.

[{ef. Idital de Iiritação na l'1odalidade Pregãr

llp. 002/2013 - Iipr men0r prBç0 p0r item.

À

__ portador da [arteira de ldentidade nq SSP_e
abaixo assinado. em [umprimEnto ao solicitado no [dital de Pregão Presencial n!

0[2/201S, 0tILARA. sob as penas da Lei, que

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a srperver ênc a de fatos mpeditivos da habilitaçãot

- |ião possuiem seu quadro de pessoalempregados uom menos de l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de lE

(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na cond çãu de aprendiz, a partn de 14 (quatone) anos. n0s term0s dE inciso XXX|ll do art. 7q da

[onstituição Iederal e Incho V. Art. 27 da Lei SEEE/93, com re acão determinada pela Lei ne. 9.854/199S.

- l,{ãa possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Exerutivo Municipal/[stadual exercendn íunções tÉcnicas, comerriais, de

qerencia. administra{ã0 0u tomada de decisã0. (inciso lll, do art.9s da Lei 8EE6/93 e inciso X. da tei Complementar n!. [4/90), inexistência de

fato superveniente impeditiv0 dE habilitâçã0. fla IDrma do § 20 a"t 32, da Lei nq. 8668/93;

0bs.: lio caso de micro-empresa e empresa de pEquEro porte que. nos termos da t[ 123/2008, possuir alguma restrição na documentação

referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencicnada ccmo ressa]va, na supracitada declaraçã0.

Iocaie data

Âssinatri"ts d! [ie0resentante legal sob carimbo

RD:

CPF/I,II

CIiPJ/Mt da emoresa

0iIrARAÇÀ0

, inscrita no I}iPJ n!.



PL . f J,. ri^ N' q
PR0cEss0

MOOALIDAOE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ÂilEX0 V

tlt0ljtt{ttitEt{T[ 0t 8Elltflfl[ 00 TRAIÀl|l[l'lT0 0rFri{ENflA00 t DEflrÂRÀÇÂ0 PAfiÂ illtli0iilFRtsAs t tüpREsÁs 0t Ptil[,r0 P0RiE

(Lei Iomplementar 123/2008.)

Eu, , purtador (a) da iarteira de ldentidade R. E. n! SSP/ e do [Ptll'lf n!

represBntante da empresa CNPJ/l,,lF nq

solicitamos na condiçãn de },ll[[lIEl'lPtltSÂS/El'lPRESA Dt Ptü]ftlll P0tii[, quando da sua partiripaçã0 na licitaçã0, modalidade de Pregão

Presencial n! _/2019. seja dad0 0 tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar

ne. 123/2EEB.

0eclaramos ainda, que nã0 exisle qualquer impedimento entre 0s previstss nos incisos do § 4s do artigo 3I da lei Eomplementar

tederd nr. 123/2006.

lomo prova da referida condiçã0, apresEntamos em ircumento anexo, E[RTI[)Â0 emitida pela Junta Comercial pam comprovaçis da

condhão de l{icnEEnppesa 0u empresa de Pequsno port.

de 2 0ls

Assinãtura d0 represEntante legalsob carimbo

R[:

IPillrf
INPJ/lít da empresa



PÍ . tür-Hr N,

MODÂLIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06. 12s.389/0001-88

ANEXO VI

(lil00tt0 0t 0t[LÂRAÇÀI 0Àli00 [itNilA 0r 0l]r IuupRE PLt|lÀlíENTE 0s tlt0ülstT0s 0t |1AErurA[Ã[)

Declaramos em atendimento ao previsto ,r0 [ditãl de Preqao nq. _/2ü9, que [umpÍimm plenamente ns requisitos de habilitação

exigidos para participaçã0 n0 prEsentE EeÍtame.

local e data

Ássinatura e Iarimbo [lepresBntante Ieqal


