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PREFEITURA MUI{ICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE UCITÁÇAO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nq OII/2020

PROCESSO ADMINISTRÁTIVO NA. 2O2OOIOI4

(Pregao Presencial para contrataçào de empresa para Execuçâo dos serviços de roço e capina nas estradas vieinais
nos Pátios das Escolas Municipais, das tlBS's e Hospital Municipal para atender a demanda das secretarias do
NlunicÍpio de Sao Bernardo, Estado do Maraúao).

ABERTURA: Il de fevereiro de 2020, as 08:00 horas.
Sala da Comissâo Permanente de l-icitaçao: situada tcmporariamentc na situada na Av. Barão do Rio Branco S/N - Em
frente ao Posto BR Centro Sào Berna.do- \,1a.

A Prefeitura Municipal de Sao Bernardo, Estado do Maranhâo, atrar,és do Pregoeira ofic ial designado pela Poruúa
003 de janeiro de 2020 toma público, para conhecimento dos interrssados, que se encontra aberto processo
Iicirarório, na modalidade PREGÀO PRESENCIAL, ripo MENOR PREÇO UNITÁRIO, o referido Pregào será
regido pela t-ei n' 10.520, de l7 de julho de 20O2, regulamentrda pelo Decreto.n' 3.555, de 08 de janeiro de 200O, Lei
Complementar no. 123/2006 e pela Lei n" 8.666, de 2t de junho de 1991, subsidiaúamente, e ainda, pelas condiçôes e

exigências estabelecidas neste rdital.

Os documentos de credenciamento, a declaraçâo de atendimento aos requisitos de habiliraçao, a proposta de
preços (envelope l) e a documentaçao de habilitaçao (envelope 2) deverao ser entregues no endereço acima citado,
âté às 08;00 horas do dia ll de fevereiro de 2020, ou no primeiro dia útil subseqúente, na hipótese de nâo haver
exp<diente naquela data, ocasiâo em que se dará início ao credcnciamento dos licitantes e aos demais
procedimentos pertinentes.

l - Do oBJETO

l.l O presente Pregào Presencial tem como objeto contrataçào de empresa para Execuçào dos serviços de roço e
capina nirs esrradas vicinais nos pátios das Escolas Municipais, das LIBS's e Hospítal Municipal para atender a
demanda das secrearias do N{unicipio de Sâo Bernardo, Estado do lt{aranhao.

1.2 A quantidade dos Produtos/Sewiços indicada no l'ermo de Referência é apenas estimadvâ de consumo, e será
solicitada de acordo com a necessidade dos órgàos Paúicipantes, podendo ser utilizado no todo ou em pirte.

1.3 - O valor máximo estimado desta licitaçào encontra-se disponÍvel no anexo I deste Ediul.

2 _ DÁ DOTAÇÀO ORÇá.MENTÁRIÁ

Para contratação de empresa para Execuçào dos seNiços de roço e capina nas estradas vicinais nos
pátios das Escolas Munícipais, das UBS's e Hospital Municipal pi a is Secretarias Municipais conforme douçao
abaixo.

MANTJTENÇÀO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÀO E FINANÇAS 04,I22.OO5O,2OI2.OOOO

339039 OOO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJLTRÍDlCÁ
MANUT. E FUNC. DO ENSINO FtiND. 40% 12.361.0832.2197.0000

3390J9 Oo0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCETROS PESSOAJURiDICA
NIANTITENÇÀO DO ENSINO INFANTTL E PRÉ-IISCOIA 12.365,08]2-2IO3.OOOO

339039 OO0 OUTROS SERVTÇOS DE TERCEIROS PESSOAJL'RiD|CA
MANr.lTENÇÀO DA EDLTCAÇÀO DEJOVENS E 12. ]66.0421.2105-0000
3]90]9 OOO OLITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJLIRIDICA
MANTTTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÀO 12.361.0050.2035.0000
ll90j9 00o ouTRos sERVIÇos DE TERCEIRoS PLaSOAJLIRIDICA
\,íANUTENÇÀO DA SEC. DE SATTDE lO.l22.0O5O.2O54.OO0O

339039 OOO OLTTROS SERVIÇOS DE TERCETROS PESSOAJTIRiDICA
MANT.I'I'ENÇÀO DO Ft]NDÔ MTINICIPAL DE SAÚDE IO. JüI,O-}40-IOI5.OOOO

339039 OO0 OLTTROS SERVIÇOS DE TERCETROS PESSOAJURÍDICA
IVIANt-rTENÇ,{O DA SEC. DE ASSIS-rÊNCIA SOCIÁL 08.122.0050.2073.0000
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339039 000- OtifRos sER\rlÇos DE TERChtROS PESSOAJtiRÍDICÁ

3 - DA PARTICIPÁÇÃ0

3.1 Poderao parrÍcipar da presente licitaçao quaísquer empresirs legalmente consdruidas, do ramo de atividade
compatÍvel com o objeto da licitaçao, e qu€ se apresentarem, até às 08:00 hor!§ do dia l1 de levereiro de 2020 o
Pregoeira, em sessào pública, no endereço constante no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de crcdenciamento, em separado dos envelopes I e 2;
b) a declaraçao de que atende aos requisitos de habilitaçao para participar do presente procedimento licitatório,
conforme modelo anexo, em separado clos envelopes I e 2;
c) a proposta de preços (envelope l);
d) os documentos de habilitaçao (envelope 2).

3.2 - Nào poderão participar desta licitaçâo âs empresas:

3.2.1 Cuja falência teúa sido decretada, em concurso de credores, em dissoluçao, em liquidaçâo e em consóÍcios
de empresas, qua\uer que seja sua {orma & constituiçao;

3.2.2 Que por qualquer rnotivo teúam sido declaradas inidôneas por qualquelórgao da Adrninistlaçâo Pública,
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, regido peia Lei no 8.666193, sah,o as já reabilitadas.

3.2.3 - é vedada, a partir da habiliLaçâo, a manutençào, adiramento ou prorrogaçao de contr.to com empresa que
veúa a contratar empregado que sejam cônjuges, compaúeiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direçao e de assessoramento, do poder público
municipal.

3.2.4 Empresas que neo teúam o CNAE (Classúicaçao Nacional de Atividades Econômicas) compatÍvel com o
objeto da licitaÇâo.

4 DO CREDENCIAMENTO

4.1 No local, data c hora indicados no preâmbulo deste ediral e na presença do Pregoeira, será realizado .r

credenciamento do interessado ou s€u representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a

apresentação dos seguintes documentos:

4,1.1 Ato constitutivo, estatuto ou conrato social em úgor, acompaúado da alteraçao/aditivo eventual da
gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devid;unente registrado,
em se ratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açÕes, acompaúado de documentos de

eleiçôes de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente teúa poder
para tal, comprovando esta capacidade juÍdica;

4-1.2 Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida e com averbaçâo da Junta
comercial do Estado do Maranhao/MA, podendo ser utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes
para representar o licitante, expressamente quanco à formulaçao de lances verbais e a praticar todos os demais atos

inerentes ao Pregào, acompaúada, conÍorme o caso, de um dos documentos citados no subirem 4.1.1;

4.1.3 - Comprov o seu enquadramento como N{icÍoempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante
apresentaçâo de Certidão expedida pelaJunta Comercial, nos termos da Instruçâo Normativa na 103 de 30 de abril
de 20O7, expedida pekr Drpartamento n-;alrnal de Registro de Comércio DNRC, exigiclâ somentt para

microempresa e empresa de pequeno porte que tenla intençâo de comprovar seu enquadr;Lrnento em um dos dois
regimçs ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na present€ licitaçao, na forma do
disposto na Lei Complementar no 121, de 1411212006, COM DATA DE EMISSÀO A PÁRTIR DE MAIo DE 2011.

4-1.4, para fins de confirmaçao de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuraçao por
instrumento público, na hipótese de repres€ntâçâo por meio de prepostos;

4.2 O reprcsentantc da licitante presente à sessào dr\crá cnúcgar o Pregocira o documento dc credcnciamento
juntamente com a respectiva çédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa atualizado, bem como a

declaraçâo de atendimento aos requisitos de habilitaçao, em separado dos envelopes 'Proposta de Preços" e
"Documentos de Habilitaçao".

I.Ia



4.3 Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais farao parte do
processolicitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por carrório competente, ou cónferido
por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessào de licitaçao, ou publicaçâo em ôrgào
da imprensa oficlal, observados sempre os resp€crivos prazos de validade,

4.4 A cada licitanle que pa-rricipar do cerLame será pemitido somente um represenl:tntc para se manÍestar em
nome do representado, desde que âutorizado por documento de habilitaçao legal, vedada à parricipaçâo de
qualquer interessado representando mais de um licitante.
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4.5 A nao apresentaçào ou incorreçào de qualquer documento de credenciamento, bem assim o nào
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessâo, inviabilizará a participaçào do (s) ücitante (s)
no certame. Neste caso, o (s) ponador (es) dos envelopes poderá (ao) asslstir apenzrs como ouvinte (s), nào
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer obsenaçâo em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no
desenvolvimento dos rabalhos, ressaltando que quando a documentaçào de credenciamento estiver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (l ou 2), o respectivo envelope será entregue ao liciEante que estaú autorizado a
abrilo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se enconra no recinto, com o intuito de
ampliar a disputa;

4.6 - Na ausência de credenciamento, serâo mantidos os ralores apresentados na proposta escrita, para efeito de
ordenaçâo das propostas e apuraçào do menor preÇo.

4.7 Recomenda-se que tdos os represenmnrcs dos licitantes pefinaneçam na sessào até a conclusão dos
prucedimena:s, inclusive 'xshando a ara respectiva, sob pena de tlecadência do dirtito ao rtcurso.

4,8 Após o credenciamento, o Pregoeira declarará a aberura da sessào € nào mais serào admitidos novos
proponentes.

5- DA APRESENTAÇÃO DAS DECIÂRÁÇÔES E DOS ENVELOPES

5,1. Aberta a sessào pública, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar o Pregoeira:
5.1.1 - DeclaraçÀo de localizaçâo e Funcionamento que indigue todos os dados pertinentes deverá r,ir
acompanhado no mÍnimo de 03 (rrcs) fotogralias coloridas da sede da empresa licitânte da área extema (fachada) e

interna (escritório e/ou depósito etc) comprovando que a empresa possui local e instalaçôes adequados e

compaíveis pâra o exercÍcio do ramo de atividade, Estes documentos deverâo ser apresentados FORA dos

envelopes exigidos no subitem....

5.1.2 - Declaração de cumprimento dos Requisitos de Habilitaçào, conforme modelo estabelecido neste edital, e

apresentada FORÁ dos envelopes exigidos no subitem 5.1.3

5.1.3 02 (dois) envelopes distintos contendo a proposta de preços e os documentos de habilitaçÀo,
devidamente fechados e rubricados no fecho e, de preferência" opacos, contendo em suÀs paÍtes externas e
frontais, em caracteres destacados, além da Rlzào social da Licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE I PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÀO PRESENCIAL NA Oll/2O2O

RÁZÃO SOCHL, CNPJ DA PROPONENTE)

ENVELOPE 2 DOCUMENTOS DE HABIUTAÇÀO
PRTGÀO PRESENCIAL N9 OiI/2020

RAZÃO SOCIAI. CNPJ DÁ PROPONENTE)

6 DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 A proposta de preços deverá:
6.1-l Preencher,necessariamente, osseguíntes reguisitos:
a) ser darilografada ou impressa aEravés de ediçao eletronica de textos;
b) atender às especificaçôes mÍnimas do objeto, conforme especificaçoes constantes do Anexo I;
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c) conter a cotaçâo de preço unitário e global, em real, inclúdos todos os impostos, taxas e demais encargos
pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoajuridicaunente habilirada, de aceitaçâo tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelec imento da licitante que emitirá a nota fistal
referente a execuçào do serviço ora licitado, indicaçao ess4 indispensável para efeito de empenho da despesa e

realizaçao do pagament-o nos termos deste edital;
f) Prazo de entrega dos produtos e sewiços, de acordo com o termo de referência
g) Prazo da validade da proposta nào supeúor a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua data de
apresentaçâo;
h) Data e assinatura do representante legal.
i) (nao será aceito proposta em papel contÍnuo)

6.2 Nào será aceita oferta de produto com caracteúsdcas diferentes das indicadis no Anexo I deste edital.

6.3 - A apresentaçâo das pmpostas implicará plena aceitaçào, por pafte da licitante, das condiçôes estabelecidas
neste ediml, tais

6.4 os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobrr o objeto licitado, tais como impostos, taúfas, taxas, fretes,
seguros etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante no curso
da sesseo:

d) havendo divergência enre valores/percentuais grafados num€ricamente e os grafados por extenso, serâo
considerados válidos os valores por extenso;
e) indicaçao dos dados bancários da pessoa jurídica (agcncia. conta corrente e banco). A falta de tal informaçâo
poderá ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrarvencedor do certame;

6'5 - uma vez abertas as propostas nào serào admitidos cancelamentog r€dficaçô€s de valores, alteraçôes ou
alremativas nas condiçôes/especificaçoes esripuladas. Nâo serào consideradas as proposms que contenham
entreliúas, emendas, rzsuras ou borrôes que nào estejaln rtssalvados,

6.6 o nâo atendimento de qualquer exigênciâ ou condiçao deste itcm, obsen adas as condiçoes previstas no
subitem 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na desclassi{icaçao do licitante.

7_DAHABIUTAÇÀO

7,1 -. Todas as liciLantes, inclusive a:i microempresas de pequeno Errte, deverào âpÍcscntar a documentaçào de

Ilabilitaçao que deverá ser entregue em 0l (uma) i'ia no ENVELOPE N 02, devidamente Íêchado e rubricado no
fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

7.2 Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeira procederá a abertura dos envelopes contendo
os documentos de habilitaçao da licitante que apresentou a melhor proposta, pmcedendo a sua habilitaçào ou
inabilitaçào.

7.1. - Relâtivos à habilitaçâo juídica:
a) Regrstro Comercial, no caso de emprcsa indiúdual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contmto social em ügor, deúdamente registrado, em se tratando de sociedade
cornerciais, e, no caso de sociedades por açoes. acompanhando de documentos de ele(ao de seus administmdores;
b.l) os documentos em apreço deverào estar acompaúados de todas is alteraçoes ou da consolidaçâo rcspectiva;
b.2) Certidao Simplificarla e EspecÍfica daJUNTA COMERCIÁL
c) Inscriçào do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) - Decreto de autorizaçào, em se rratando de empresa ou sociedade estrangeúa em funcionamento no paÍs, e ato
de regisrro ou autorizaçâo para funcionamento expedido pelo órgâo competente, quando a atividade assim o
exigir.

e) Alvará de localizaçào e luncionamento emiddo pelo Poder Executivo Municipal.

7.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscriçao no Cadastro Nacional de PessoasJuídica (CNPJ);

I
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b) Prova de inscriçao no Cadastro de Conrribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatÍvel com o objeto da licítaçao;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. do domicilio ou sede da licitante,
ou ourra equivalente. na forma dl ki;
c.l.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

o Cenidao Conjunta de Triburos Federais e quanto à Divida Ativa da Liniao.
c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:

. Cerridào Negarivâ de Débito Fiscal (CND)

. Certidâo Negativa de lnscriçâo na Divida Ativa.
c,3) faz parte da prova de rtgulmidadc com a Fazcnda lrtunicipal

. Certidào quanto à Divida Ativa do MunicÍpio

. Certidào Negativa de Débiros Fiscais relativos ao tributo ISSQN
o Alvará de Localizaçào e Funcionamentol

d) CRF Certificado de Regularidade do FGTS, com validâde na data de apresentaçâo da proposta.

e) CNDT Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à I-ei l2.,tt4020ll e à
Resolução Admínistrativa no 1.4701201I, expedido pelo poÉal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tst jus.br/certidao, atualizado o art.29, V dâ Lei 8.66ó/93.

7.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovaçao de aptidao para desempenho dc atividades pertinentes c compatíveis em camcterÍsticas com o
objeto da licitaçào, mediante a apresentaçào de atestados {ornecidos por pessoa juúdica de direito público ou
privado.

7.3.3 - Relativos à qualificaçâo econômico-financeira:

a). Certidào Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de
execuçâo patrímonial, emitida até 60 (sessenta) dias antes ü data de entrega dos envelopes.

b) Balanço Patrimonial e demonstraçô€s contábeis exigíveis nos termos da lei, que comprovem a boa situaçâo

financeira do licitante, vedada a substitúçâo por balancetes ou balanços provisórios.

c) Ceddao simplificada da Junm Comercial clo Estado do Maranhao -. JucEMA, de acordo com o art lo do
decreto no 21.040/2005, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhào, referente a esse ano.

d) No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federaçào, terá que apres€ntar a certidào
simplificada daJuntâ comercial do Estado, sede da empresa.

e.l) Deverá conter o Selo da habilitaçao Profissional - DHP e/ou anexar o Certúicado de Regularidade
Profissional expedida pelo Conselho Regional, e dentro de sua validade.

e.2). 'l ermo de abertura e er*-errarn€nto.

7.f.4 - Os licitantes forneeedores devcrào anexar no envelope de llabilitaçào (Documenuçao ComplemenLar),

declaraçôes, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabÍveis, de que:

a) Declara inexistência de íato superveniente impeditivo de habilitaçao, na lbrma do Art. 32 § 20, da Lei 8.666/9 ]
(modelo anexo)
a-l) No caso de micm-empresa e empresa de pequeno poúe que, nos terrnos da LC 12112006, possuir alguma
restriçào na documentaçâo referente à regularidade fiscal, esta dcverá ser mencionada, como ressalva. na
supracitacla declaraçâo;
b) Declara que nâo possui em seu quadro de pessoal cmpregado (s) com menos de l8 zuros, em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condiçào de aprendiz, a paÍir de t4
anos, nos termos do Aft. f, Lr«III, dâ Consriruiçâo Federal e Art. 27, V, da Lei 8.666/93 (modelo anexo);
c) declâraçào da própúa empresâ de que nào existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo
tunçôes de gerencia, administraçâo ou tomada de decisao. (modelo anexo);

7.4 - os documentos necessários à habilitaçào deverao serem apre$ntados por qualquer processo de cópia
autenticada por caÍtório competente ou publicaçeo em órgào da imprensa oficial, observados sempre os

respectivos prazos de validade; nâo poderâo ser em hipótese neúuma autcnticada por servidor desta Comissào.
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7.5 - todos os documentos apresentados para habilitaçao deverào estar em nome do licitante, com o número do
CNPJ e, preferencialmente, com endereço respecdvo, devendo ser observado o seguinte:

7.5.1 . se o licirânre for a matriz todos os documentos deverào estar com o núm€m do CNpJ da matrÊ, ou;

7.5,2 se o licitanLe lor a filial, todos os documentos deverào estar com o número do CNPJ da lilial, bem assim
quâmto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante teúa o recolhimento dos encargos
centralizado, devendo, desta forma, aprescntar o documento comprobatório de autorizaçâo para a centalização,
ou;

7.5.3 - se o licitante for a matrÉ e o fomecedor do bem for a filial, os documentos deverào ser aprrsemados com o
número de CNPJ da mariz e da filial, simultaneamente;

7.5.4 serào dispensados da apresentaçâo de documentos ctm o númcro do CNPJ da filial aqueles documentos
que, pela própria natureza, forem emitidos somentc em nome ú matriz;

7.6 - o nào atendirnento de qualquer exigência ou condiçào deste itenl obsen adas as condiçoes previstas nqs
subitens 15.6 e 15.7 deste edital, implicârá na inabilitaçao do licitante;

I.t _ DO PROCEDIMENTO

8.1 - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus representantes
legais, o Pregoeira recebeú os documentos de credenciamento. a declaraçâo de atendimento aos requisitos de
habilitaçào, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope l) e os documentos de habilitaçao (envelope
2).

8.2 depois da hora marcada, neúum documento e/ou proposm serâo recebidos pelo Pregoeira, pelo que se

recomenda que todos os interessados em participar da licitaçâo estejam no local designado 15 (quinze) minutos
antes do referido horário, bem como de propostas/documentaçào que nào se fâçam acompanhar de representante
do licitante devidamente credenciado;

8.3 após a verificaçào dos document-os de crcdcnciame ntr.r dos reprcscnlantes dos licihnlcs, serào abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasiào em que será procedida a verifícaçao da conformidade
das propostas com os requisitos estabelecidos nesre edital, com cxceçào do preço, desclassificado-se as

incompatÍveis;

8.4 - no curso da sessâo, dcntre as propostas que atenderem aos rcquisitos do item ânterior, o autor da
oferta de valor mais baüo e os das ofenas com preços até l0% (dez por cento) superiores àquela poderào
fazer novos lances verbaís e sucessivos, em valores distintos e decresccntes, até a proclamaçào do vencedorl

8.4.1 a oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em qut for conferida a palarta ao licitante, na
ordem decrescente dos preços;

Í1.4.2 - dos lances ofertados nào caberá rctrataqàoi

8.5 nào havendo pelo menos três ofertas nas condiçôes definidas no subitem anterior, poderâo os autores das

melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessir,'os, quaisquer que sejam os

preços oÍerecidos (havendo empaEe nesta condiçâo todos participareo dâ ctapa de lances verbais);

8.6 em seguida será dado início à etapa de apresenEçào de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiva. em lzlorcs distintos e decresccntes;

8.7 - o Pregoeira conúdará indiüdualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, â apres€ntru
lances vcrbais, a partir do autor da proposta cla-rsificada dc maior prcço c os dcmais, cm ordem dccrescente
de valor;

8.8 - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeíra, implicarâ na manutençâo do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaçào dás propostas;

IDO
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8.9 - caso nào se realÊem lances verbais por todos os liciuntes, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor esdmado para a contrataçâo;

8.10 o encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeirâ, os licitantes maníestarem
seu desinteresse em apresentar novos lances;

8.ll - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o
Pregoeira veriÍicará a ocorrêncÍa do empate preüsto no item 12.5 deste Edital, para em seguid4 examinar a

aceitabüdade da primeira classificada, quanco ao objeto c ralor, decidindo motivadamente a respeito;

8,12 encerrada a etapa compedtiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeira procederá à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitaçao apen* do licitante que aprcsentou a melhor proposta, para veriÍicaçào do
atendimento das condiçoes fixadas no edital;

8.13 no caso de inabilitaçao do proponente que tiver aprescntado a melhor oferta, serào analisados os
documentos habilitatórios do licitante com a proposu clzssi{icada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que um licitante, dentre aqueles que paniciparam da etapa de lances verbais, âtenda às condiçôes fixadas neste
editalt

8.14 nas situaçôes previstas nos subitens 9.9,9.11 e 9.I3, o Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;

8.1-5 rrriÍicado o atendimento das exigências fixadas neste edital, scú classificada a ordem dos licimntes sendo
declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeAo lugar, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

8.16 o Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licirantes contendo os "Documentos de

Habilitâçào", durante prazo de validade dx propostzs (60 dias a contar da apresentaçào no certame). Após, is
empresas poderào redrá- los no prazo dc 30 (Erintâ) dias, sob pena de inutilizaçào dos mesmos. Os licitantes que
nao se habilitarem para ofertar lances verbais podcrâo, ao cnceÍramento da sessão, desde oue nao haja

manifestaçào de ínterposiçào de recurso administrativo, retaâr seus respectivos envelopes;

8.17 da Sessâo Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os

licitantes presentes.

9 _ DO RECEBIMENTO
9.1 Conforme item *5. DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO/ENTREGA DOS PROI)UTOS- e seguintes
do Anexo I Tcrmo de Referência deste []dital.

lo - DoJULGÁMENTO DAS PROPOSTAS

l0.l Esta licitaçao é do tipo MENOR PREÇO, em cstrim observância do disposto no inciso V do an. 8'do
Dccreto n' 1.55V200O;

10.2 serao desclassÍicadas as propost-ru que não atendam as exigências c condiçtrcs dest-e edital;

lO.3 será considerada mais vantajosa para a Adminis$açào e, conseguentemente, classificada em primeiro lugar,
as propostís que, satislazendo a todas as edgências e condiçoes deste edital apresente o preço máximo aceitár,el

pela Admhistraçao.

10.4 -. havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou maís pmpostas classificadas, após os lances verbais, se

[or o caso, o Pregoeira procederá ao desempâLe, alravês de sorteio, na [orma do disposro no § 20 do aÍLigo 45 da Lei
no 8.666/93;

10.5- será assegurada, como critério de desempate, prefeÉncia de contrataçâo para âs microempresas ME e

empresas de pequeno pofte EPP. nos seguintes Lermos;
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10.5.1. entende-se F$r empate aquelas situaçôes em que írs propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5(h (cinco F)r cento) sulxúores à proposta mais bem
classificada;

10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da s€guinte formal
a) a microempresa ou empresa de pegueno porte mais bem clirssificada será convocacla para apresentar nova
propostâ no prazo máximo de 5 (cinco) minutos âpós o enceramento dos lances, sob pena de preclusào,
b) nao ocorrendo a contrataçào da microempresa ou empresa dc p'equeno porte, na forma da lctra'a' deste iterq
serào convocadas a; reÍnanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.5.1, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelm microempresas e empresas de pequeno porte que se

€ncontrem nos intcrvalos estabelecido no subitcm ll.5.l, será realizado sorteio cntre elas parâ qr.re se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor o{erta;
d) na hipótese da nào-contrataçao nos termos prc\,istos na lctra'a" deste item, o objeto licitado será adjudicado
em Iavor da proposta oúginalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno pone;

10.5.3 no caso de divergcncia entre o valor numéúco e o por extenso iníormado pelo lícitante, prevalecerá este
último, e entre o valor unirário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitário.

II _ DO DIREITO DE PETIÇÀO

ll.l No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa

poderá solicitar esclarecimentos, proúdêncías ou impugnar este ínstrumento convocatório, cuja petiçào deverá ser

dirigida o Pregoeira;

ll.l.l caberá o Pregoeira decidir sobre a petiçào no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

ll.l.2 acolhida a petiçào contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizaçào do certâme;

ll.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intençâo
de recorrer, com rcgistro em ata da sínese dâs suas razôes, quando lhe seÉ concedido o prazo de 03 (rês) dias
úreis para a apresentaçâo das razôes do recurso, podendojuntar memoriais, fícando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra mzôes em igual número de dias, que começarâo a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada visu imediata aos autos;

ll.3 o(s) recurso(s), que nao tera (ao) efeito suspensivo, sera (ao) dirigido (s) à autoridade superior, Secretário de

Administraçao, por intermédio do Pregoeira, o qual podera reconsiderar sua decisâo, em 5 (cinco) diâs úteis ou,

nesse perÍodo, encaminhá-lo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciaçào e decisào, no

mesmo pEzo,

ll.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidaçâo apenas dos atos insuscetÍveis de aproveitamento;

ll.5 decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará o resultado da licitaçào, e autorizaÉ respeitada a ordem de classiÍicaçao e a quantidade de

{omecedores.

ll.6 a falm de manifestaçao imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessao importará a decadencia do direito
de recurso e a adjudicaçao do objeto da licitaçao pelo Pregoeira ao vencedorl

12 I)O PAGAMENTO

l2.l - o pagamento será efetuado nos termos do item'6. LIQUIDAÇÀo E PAGAMENTo" do Anexo I - Termo de

Referência, anexo a este edital.
12.2 C) pagamento será feito através da Íuncional programática do exercÍcio de 202o.

13. I)AS PENAI-II)ADES
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l3.l A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condiçôcs do presente Pregâo ficará sujeitâ
às penalidades previstas no an. 7a da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. 86 e 87 da Lei no. 8.666/91.

13.2 A recusa do adjudicatário em atender qualquer convocaçào previstr ncste instruÍnento convocatôrio
sujeitará o mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido pela
área competente desta Prtfeiturz Nlunicipal, a saber
a) decadência do direito de panicipar do pregào em tela;
b) outras penalidades na íorma da Lci:

13.3 o valor resultante da aplicaçao da multa prevista será cobrado pela via administrativa, devendo ser recolhida
no prazo máximo de l0 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicaçào, ou, se nào atendido,
judicialrnente, pelo rito e com os encargos da cxecuçm Íiscal, a;segurado o contraditório e ampla defesa;

13.4 - o licitante que ensejar o retardamenm dâ cxecuçâo da licitaçào, nâo mantiver a proposta, componar-se de

modo inidôneo, IÊer declaraçao Íalsa ou cometer fraude fiscal, garântido o dircito prÉvio da citaçao e da ampla
deÍêsa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administraçâo, pelo prazo de 05 (cinco) anosi enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniçro ou até que seja promovida a reabilitaçao p€rant€ a própria
autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredcnciado no Cadastro de fomecedores do IvIuúcÍpio;

13.5 a nao-regularizaçâo da documentaçâo, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do direito à

contrataçâo, sem prejúzo das sançôes prcvistas acima, sendo faculado a Secretaria de Administraçao da
Prefeitura N{unicipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificaçâo, para prestaçao do serviço
ora licitado ou revogar a licitaçao.

13.6 Demais penalidades/sançoes sujeitirs para quem descumprir quaisquer condiçoes ou exigêncías deste edital
e/ou seus anexos estao disciplinadas no irem 9 ' DAs SANÇÔES", do Anexo I deste edital

14 _ DAS DISPOSIÇOES FINAIS

l4.l Após a declaraçao do r.encedor da licitaçào, nao havendo manifestaçao dos licitantes quanto à intençào de

interposiçâo de recurso, o Pregoeira adjudicará o objeto iicitado, que posteriormente será submetido à
homologaçao pela Sccretário de Administraçâo;
l4.l.l - no caso de interposiçao de recurso(s), aptis proferida a decisao quanto ao mesmo, â autoridade incumbida
da decisào adjudicará o objeto licitado;

14.2 a Adminisffaçào poderá revogar a hciuçâo por razôes de interesse púbhco decorrente de fato superveniente

devidamence comprovado, pertinente e súciente patra justificar ral conduta, devendo anulá{a por ilegalidade, de

ofÍcio ou por provocaçào de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo
18 do Decreto n" 3.555/20O0;

14.3 decairá do direito de impugnar os rcrmos dcste edital o intcressado que a tendo aceitado sem objeçao, venha,

após julgamcnto dcsfavorável, aprcscntar falhas ou irregularidadcs que o vicicm;

14.4 a parr-icipação nesra licirâçào implica na âce.itaçào plena e irrevogávcl das respcctivas exigêneias e

condiçoes, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenlto, no prazo

má,rimo de 05 (cinco) dias úteis;

I4.5 o Pregoeira, em oualouer momento, poderá promover diligências objetivando eselarecer t.tu complementar a

instrução do proccsso;

14.6 não serâo considerados motivos para desclassificaçào, simples omissôes ou erros materiais na proposta ou
da documentaçào, desde que sejam irrelevantes e nào prcjudiquem o processamento dâ liciuçâo e o entendimenrct

da proposta, e quc nào firam os direiros dos demais licitantes;

14.7 as normas disciplinadoras desta licitação serâo sempre interpretadas cm favor da ampliaçao da disputa entre
os interessados, desde que nào compromemm o interesse da Administraçao, a finalidade e a segurança do
fornecimento dos materiais,
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14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaraçâo de atendimento aos requisitos de
habilitaçâo, bem como qualquer ouuo documento pertinenre à proposta de preços denao do envelope de
habilimçào, ou vice versa, o rcspectivo envelope será enregue ao rcpresentante do licitantc que est Nâ autorlzzdo a
abri-lo e retirá-la, Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontr:. no recirlto.

14.9 o adjudicatario obliga-se a aceitar, nas rnesrnas condiçôes da proposta, os acrÉscimos ou supressôes do valor
inicial atualizado do objeto da presente licitaçào, nos termos do aft. 65, § lo, da Lei n'8.666/93;

14.10 - os casos omissos nesta licitaçâo serâo resolüdos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposiçôes conddas nas
legislaçoes citadas no prrâmbulo deste edital,

l4,ll os autos do respectivo processo adminiseativo que oúginou este edital estào com vista franqueada aos

interessados na licitaçao;
14.12 - a nào-regularizaçao da documentaçào, no prazo previsto no acima, implicará decadcncia do direito à

contrataçào, sem prejuÉo das sançôes prrvistas no item 15 acimir, sendo facultado a Adminisrraçao convocar os

licitantes remanescentes, na ordem de classificaçao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaçào.

14.13 o extrato de aviso desu licitaçao estará publicado no Diário oficial do Estado do MA

InÍormaçôes adicionais poderao ser prcsEdas pelo Pregoeira na sala da Comissâo Permanente de
Liciraçào nos horários de funcionamento da Prefeitura Municipalde segunda a sextâ-{eira das 08:30 às 12:00 horas.

I)OS ANEXOS

Irazem parte inlegrante deste ediul, os anexos abaixo, sendo eles compkmenurts cnLÍe si

ANEXO I Termo de Referência;
ANExo II Formulário Padrào de Propostas de Preços;

ANEXO lll Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV Modelo de Declnraçlo (Empregador
ANEXO V Modelo de Declaraçâo para ivlE e E

ANEXO Vl Nlodelo de Declaração que curnp de habilitaçao;
ANEXO VII Minuta de Contlato

Sao Bernardo N,lA. 05 de fevereiro de 2020.
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TERMO DE REFERÉNCIA

l. r)o oBJETo

l.l. O presente hegào Presencial tem como objeto contrataçào de empresa parâ Execuçâo dos seniços de roço e
capina nas estradas vicinais nos páEios das Escolas Municipais, dâs LiBS's e Hospiul Municipal, desrinados ao
atendimento das secretarias.

2. MOTIVÂÇÃO

2.1. Suprir as necessidades das secretarias municipais visando atender às demandas.

3, FUNDÁMENTAÇÀO LEGAL E MODÁLIDADE UCTTATORIÁ

3.1. A contrataçào, objeto deste Termo de Refêrência, deverá ocorrer por intermédio de Pregào, cujo tipo presencial
será devidamente justificado pelo Pregoeira dcsignado para o cename. Ademais tem amparo legal, inrcgralrnente,
nas Leis Fcderais no 10.520/2002 e no 8.666/1993, Lei Complementar no 12312ú6 e demais legislaçoes aplicáveis a
este evento e nas condiçôes e exigências descrirzu no Editale nas demais prescriçÕes legais aplicáveis as assunto.

4. DÁS OBRIGÁÇÔES Oa COrutnetnOe:
a) A CONTRATADA deverá fomecer o material conforme a demandâ do CONTR-ATANTE, com as especificaçôes
do contrato, mediante Ordem de Fornecimento;
b) Responsabílizar-se pela entrega do mateúal no prazo determinado;
c) RealÊar os serviços de impressào com material de púmeira qualidade;
rl) Executar a cnrrcga à medida quc forem solicitados pcla CONTRATANTE;
e) Prestar todos os esclarrcimentos que lhe forem solicitados pclo CONTRÁTANTE, atendendo prontamente a

todas as reclamaçoes;

OBRIGÁÇOES DÁ CONTRÁTNTE:
a) Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo c forma estabelecidos no Edital
b) Atestar a inexistência de falhas e imperfeiçôes no material {ornecido.

5. PRAZO, FORMA E LOCAL I)E ENTREGA

5.1. Os produtos/sen'iços serào requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE e deverào serem executados imediatamente;

5.2. Os seruiços executados durante o exercÍcio 2020

5.3.4 Fiscalizâçào e aceitâçâo do objeto será do órgào responsável pelos atos de controle e administraçao do
conrrato decorrente do processo de licitaçào, através de servidores da Unidade Adminisrrativa em questâo,

medianre Porraria. Sendo que os produtos serào recehidos depois de conÍeridas as especificaçoes, quantidades e

prazo de validade dos mesmos;

5.6. Sô sereo aceitos os forrrecimentos de produtos que €stii,erern dt acotdo corn as especiÍicaçoes exigidas,
estando sua aceitaçào condicionada à devida Íiscalizaçao dos agentes competentes. Nào serào aceitos produtos
cujos preços unitárlos excedam o valor médio encontrado no mercado.

5.7. O reccbimento se cfctivará nos scguintcs termos

5.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificaçào da con[t.rrmidade dos produtos com a especificaçào;

6. DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos devidos serào conforme rcquisiçâo c cntrega dos produtos, ou seja, de modo

6'2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nom FiscayFaturd com descriçao do o§eto e quantidade discriminada
e acompanhada da requisiçào dos mesmos.

DO

I
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6.3. O Pagamento somente será efeúrado depois de verficada a regularidade fiscal da empresa, ficando a
CONTRATADO ciente de que a; certidôes apresentadrc no ato da contrataçâo deverào ser renovadas no prazo de
seus vencimentos.

6.4.4 CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condiçôes estabelecidas;

6.5. O pagamento será realizado mediante emissào de nota liscal, em ate 30 (trinta) dias após a entrega e aceitaçâo
dos produtos;

6.6. Em caso de irregularidade na emissâo dos documentos fiscais, o prazo de pagamento seú contado a partir de
sua reapresentaçào, desde que devidamente regularizados;

6.5. No caso dc aplicaçao de alguma multa o pagamcnto licará sobrestado até a integral quitaçào dâ rnesma. Á
CONTRÁTAN'IE poderá se assim cntender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer
pagamentos que realizar à CONTRA'IADA.

Z VIGÊNCIA DA CONTRAT,\ÇÀO
7.1. O Prazo de Vigência da Ata de Registro será de 12 meses a contar de sua publicaçào

8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÀO E GERENCIÁMET.,.ITO

8.1. Os itens deste TERIVIO DE REFERÊNCIA, a serem contratados após regular procedimento licitatório, serâo
objeto dr acompanhamento, controk, fiscalizaçâo e avaliaçao por sen'idor

8.2. Os atos previstos no item ânterior serâo exercidos no interesse da administmçào púb]ica e nao excluem e nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADÁ, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade e, na sua
ocorrência, nào implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos:

8.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do CONTRATO, se em.

desacordo com as especificaçÕes e âs cláusulas contràtuais;

8.4. Quaisquer exigências da fiscalizaçào inerentes ao objeto do CONTRÁTO deverâo ser prontamente atendidas
pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

9. DAS INFRAÇÔES E DAS SÁNÇÕES ÁDMINISTRÁTIVÁS

9.L A disciplina das inÍraçoes e sanÇôes âdministxaúvas aplicáveis no curso da licitaçao e da contrataçâo é aquela
prer.ista no Edital.

IO. DOTÁÇAO ORÇÁMENTÁRIA
10.2. As despcsas ocorrerâo por conta da seguinte Dotaçâo C)rçamentária

II. PLANILHAS ORÇAMENTÁRTAS

rrxtc,tÇÀb

SER\'IÇOS T 

'NI)
M2 P.

T]NITÁRIO
P.

TOTAL
Limpeza manual de vegetaçào rasteira e

alta nos pátios e áreas extemx das
unidades Escolares com enxada e foice,
com retrada c rransportes dos iixos

ml
186.9t6,9 )

) )§ 420.60{t,09

,í20.608,09

SÂt:l)lr
SERVIÇOS I ]NI) M2 P.

UNITIÍRIO
P.

TOTAI

PR0cEs§0:X-r;)-pSü-el2L
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Limpeza manual de vegetaçào rasteira e

alta nos patios e áreia extemas dis LiBS s
com enxada e foice, com retirada e

transportes dos lixos

m2

79.279.28

)15 65.878,38

65.871i,38

LI\{PEZA MANL]AL DE VI]GETACÀO RASTEIRA E ALTA EIVT TERR}:NOS DAS ESTRADAS VICINAIS
COIrI ENXADA E FOlCl,. CON{ RI:TIRADA E'IRÁ|iSPORTES DOS t-lXôs:

m2 P.IINITÁTIO P-TOTALTRECHO km

Sede do Municipio ao povoado coqueiro -
17,00 Km

r7.000 5 t.000,00 114.750,00

1,.900,00 2,25 76.275,00MA 0J.l ao Povoado Enxu I1,300

5, t50 t5.-1i0.00 225 f4.762,50\I-{ 0l,l eo Po\.oâdo Pedrinhas

50.490,007,+80 22..í+0.00 ll§NÍA 014 ao Povoado l\,lalhada Alta

42.100.00 95.175,00Sede do Municipio ao Baixa Grande I.1,100

+.750 14.250.00 225 32.06250\lA ll0 ao Povoado Salto da Pedra

76.275,00lt, r00 J J.9rl0,tx)trlA ll0 ao tbvoado Ponerrinha

r8,500 55.500,00 ))s 124.875,O0Povoado Mamorana ao Povoado Baixa
Grande

25.500,00 2,25 57.375,008,500

5+.600.00 2,25 122.850,O0Sede ao Povoado Coqueiro 18.200

20.529.00

225 46.190,25Sedc ao P2ffi" 6,8+ l

831.080,25/ ,'ll \

-

Sao Bernardo(MA), 05 de fevereiro de 2020

ELI

I

Povoado MzLrnorana ao Povoado
Pedúúas
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NA ....... -..-...--.---_ CPL- PMSB/MA
Contrato na ----- - CPL- PMSB/MA

CoNTRÁTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM [ADO,
A PREFEITURA MUNICIPA-L DE SÀO
BERNARDO/MA E DO OUTRO IADO A EMPRESA: --

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO, Pessoa JuÍdica de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ nq 06.125.189/0001-88 , com sede na Pça Bemardo Coelho de dmeida 863
- Centro, SÀO BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por,

rcsidente e domiciliado na cidade de ----------------- no uso de suas
arribuiçôes legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: -.--,
Inscúta no CNPJ , estabelecida neste ato representada
pelo -------------- FiG ------------- CPF ----------------------------, residtnte e
domiciliado na P:ua O--------- ---------- doravortte denominada CONTRATADA, tem
cntre sijusto e pactuado, nos teÍmos conridos na proposta objeto do PP rf -------------------, e PROCESSO
ADMINISTRÁTIVO Na ------------ que se regerá pela Lei n.o 8.666/93, mediante as cláusulas
e condiçôes seguintes:

CIÁUSUIA PRIMEIRA - DO OBJETO O presenre CoNTRATO rem por base legal o PRoCESSo
ADMINISTRATM Na ---------- CPL-PMSB, tendo por objeto

Integram o presente conrrato. independentemente de transcúçao, o Edital seus anexos e a
Proposta da Contratada. ConÍorme lxeceifuar o afiigo 55 inciso XI de únculaçao ao edital de licitaçao ou
termo que a dispensou ou inexigiu, ao conúte e a proposta do licitante vencedor.

CIÁUSUIA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pela aquisiçào do objeto conrratual é de R$

------), gu" inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer naEureza que
incidam sobre o objeto do contrato.

CIÁUSUIATERCEIRÁ - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas deconentes da contrataçào da presente

licitaçào conerào por conta de Recursos:

Dotaçào Orçamentiaria:
FINANÇAS 04,I22.OO5O.2OI2,OOOO - MANLITENÇÀO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÁÇÀO E FINANÇAS
319019 000 ouTRos sERvrÇos DE TERCETROS PESSOAJURiDICA
12.361.0812.2197.0000 - MANLTT. E FUNC. DO I:NSINO FUND. 40%
339039 OOO - OI1TROS SERVTÇOS DE TERCETROS PÊ§SOAJtIRiDICA
12.365.0832.2101.0000 - MANUTENÇÀO DO ENSINO INFANTILT PRÉ'ESCOI-A
339039 OOO OLJTROS SERVIÇOS DE TERCETROS PESSOÁJLIRTDICA
12.366.042t.2105.0000 - NíANL1TENÇÀO DA EDtrCÁÇÀO DEJOVENS E ADULTOS
339019 000- OLTTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA IURTDICÁ
12.36I.0050.2O35.0OOO - MANUTENÇÀO DA SECRETARIA DE EDUCÁÇÀO
339039 OOO OUTROS SERVIÇOS DE I ERCEIROS PLSSOAJURiDICA
Io.t 22.0050.205-I.OOOO VANUTENÇÀO DA SEC. DE SAt Dt
]190}9 OOO OTITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJTIRiDICA
10.lOt.O340.l0I5.OO0O- MANLTTENÇÀO DO FUNDO MLINICIPAI- DE SAU DE
339039 000 OLTTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJL',RIDICA
08.I22-OO5O.2O7-}.OOOO - MÁNLITENÇÀO DA SEC. DE ÁSSISTÊNCIA SOCIÁL

I
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119039 000 olrrRos sERvrÇos DE TERCflRoS pEssoAJLrRÍDICA

clÁsurA eUARTA - Dos ACRESIMoS E supRrssoÉs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçoes conrraruais, os acréscimos ou supressôes
que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, obJeto deste contrato, até 25i6 (vinte i cinco)
por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 s 1o da Lci 8.666/93.

crÁusurA eUINTA - Do pRÁzo DE vrGÊNCrA
O presente contrato enrrará em ügor na data de sua assinarura e ffndar-se-^Ís dia - - - - - - - . - I . . - - . . - - I - - - . - - - - . ,

podendo ser prorrogado, após manifestaçào das partes envolüdas, mediante Termo Aditivo, conÍorme
artigo ?, inciso I, da l-ei no 8.666/91, e suas alteraçôes.

CIÁUSUIÁ SErIA . DA FISCAIÁZAÇÀO
A fiscalizaçao do Conrrato seú eferuada por sewidor designado yxla Sccretaria dc
que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regulaúzaçao da falta do fornecimento
observando, bem como propor a aplicaçao das penalidades preústas deste instrumento.

CtÁUSUIÁsÉnMÁ - Do PAGAMENTO
O pagamento será eferuado alús apresentaçào da Nota ffscal correspondente aos produtos adquiúdos já a

Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente c seú eferivado no prazo de até 30
(trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos. serào creditados em nome da CONTRÁTADA, mediante
rransferência bancaria em conta correntc da CONTRATADA do Banco -------- -----------------, Agencia
------------ Conta coÍÍente --------------, urna vez satisfeitas as condiçoes estabelecidas neste ConErato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer crro ou omissào ocorrida na documentaçào fiscal sení motivo de
correçào por parte da CONTRATADA e haveú, em decorrência, suspensào do prazo de pagamento até
que o problema seja definirivamente sanado.

PAILicRJ{Iro TERCEIRO - A cada pagamenro reali:ado, a CONTRÁTADA deverá comprovar sua
regularizaçào fiscal e com o Fisco Federal c com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovaçào seú feita mediante apresentaçào de Cerridao negariva de debito - CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XII da obrigaçao da conrratada de manter, durante toda execuçào do conrrato,
em comparibilidade com as obúgacoes por eles assumidas. todas as condiçoes dc habilitaçao e qualificaçào
exigidas na licitaçào.

PARÁGRAIO QUARTO - A CONTRATANTE NàO pagará juros dc mora por arraso no pagamcnto,
cobrado através de documentos nao habil, totâl ou parcialmente, bcm como por morivo de pendencia ou
descumprimento de condiçÕes contriírias.

CIÁUSULA OITAVA - DO REAIUSTE
C) valor do presente Connato só poderá ser reajustado durante o pra;o de sua ügência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CTÁUSUIÁ NONA - DAS OBRIGA ES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e ffscalizar a execuçào do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administraçào que será responsável
pelo acompanhamento e ffscalizaçào da exccuçâo do objeto do presente contrato. Ao
seMdor designado, compete entre outras obrigaçoes, wrificar a qualidadc, inüolabilidade
das embalagens, estado de conservaçào e validade dos produtos, anotando em regisrro
próprio todas as ocomências relacionadas a execuçào do contrato determinando o que for
necessário a regularizaçao das faltas ou defeitos obstrvados;
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c) Fomecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitaçào escrita
da CONTRÁTADA, informaçoes adicionais, para dirimir duúdas e orienta-la em rodos os
casos omissosi
d) As decisoes e proüdencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverào ser solicitadas, a seus superíores em tempo habil para adoçao das medidas
convenientes;
e) Receber o o§eto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alÍneas a e b da tri 8.666/91.

qtÁUSUIá DÉCIMA - DAS oBRIGACÕES DA CoNTRATADA
O presente Conrrato nào podeú ser objeto de cessào ou rransferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os servíços objeto deste conrrato mediante emissâo de Nota de Empeúo ou
Ordem de Serviços e cronogcrma de enrrega fomecido pela Secretaria Municipal de
AdminÍsnaçao, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a
qualic{ade.

c) Manter preposto com anuência da Adminisoaçao Municipal na localidade da prestaçao
do serviço para representá-lo na execuçào do contrato e prestar esclarecimentos
necessáÍos ao servidor designado para acompanhar c fiscalizar a execuçào do
fomecimento, e a Secretaria Municipal de Adminisrraçao, quando solicitado;
d) ObserT"ar o horário do expediente adrninisrrarilno, cornprcendido entrr 08:00 h as 12:0O

como sendo o horiírio adminisErativo para tratar sobre o conrrato e serviços, de segunda a
scxta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condiçoes do presente contrato e de
seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislaçâo em
vigor para perfeita execuçào do conrrato;
f) Arcar com tdas as despesas, eigidas por lei, relarivas ao objero do contrato
rcspondendo pelos encargos trabalhistas, preúdenciários, e comerciais resultantes da
cxecuçào do confrato e oufros conespondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administraçâo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na cxccuçào do contrato nào excluindo ou reduándo essa

rcsponsabilidade em face da ffscalizaçao ou acompaúamento eferuado pela Secretaria
Municipal de Adminisrraçào;
h) Reparar, corrigír ou substituir, as suils expensas, no tota-l ou em parte, o objeto deste
contrato em que se veúffcarem úcios, defeitos ou incorr€çôes resultantes da cxecuçào.

CIÁSUIÁ DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualguer das obrigaçôes ora
estabelecidas, sujeitani a CONTRATADA as sançôes prcüstas na I-ei Federal no 8.666/93, aplicando nos
artigos 8l a 88.

PARÁGRÁFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Conrrato sujeitariá a
CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (tres centésimos por cento) ao dia, sobre o valor
do fomecimento, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no panágrafo anrerior. a CONTRATANTE poderá,
garantida a préúa defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecuçào total ou parcial do
Contrato, as seguintes sançOes:

a) Advertência;
b) Multa de l0 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensio tempoúúa de participaçào em licitaçào e impedimento de conlratar
com a administraçào, por prazo nào superior a 02 (dois) anos;
d) Declaraçào de inidoneidade para licitar ou conrratar com a Administraçao Pública
enquanto perdurarem os morivos determinantes da puniçào.

P[{ .Foti{â
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e) As sançoes preústas nas alineas 'a", 'c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a preústa na alínea'b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aphcaçào de qualquer penalidade será feita comunicaçào escdra à
CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluidas
os casos de aplicaçao das penúdades de adveÍtências c multa de mora.

CIÁSUIÁ DÉCIMA SEGUNDA - DA RISCISÀo
A inexecuçào total ou parcial deste confrato enseja a sua rescisào, com as conseqüências contrafuais e as
preústas em lei.
Constituem motivos para a rescisào deste Contrato:

a) - o nào cumprimento de cláusulas conraruais, especificaçôes, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento inegular de cláusulas conftaruais, especificaçôes, projetos e
prazos;
c) - a Ienddao do seu cunpdmento, levando a CONTRÁTANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusào da obra, do serviço ou do fomecimento, nos prazos
estipulados:
d) - o arraso ínjustificado no inÍcio da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisaçao do fomecimento, sem justa causa e préúa comunicaçào à

CONTRÁTANTEi
f,; - a subcontrataçào total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com oufrem, a scssào ou transferência total ou parcial, bem como a fusào, cisào ou
incorporaçào nào admitidas no edital e no conhato;
g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidor a comissào
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execuçâo, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Adminisrraçao;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execuçâo, anotadas na forma do § Iq do
art. 6Z desta Lei Federal na 8.666/931

i) - a decretaçào ou a instauraçào de insolvência civil;
j) - a dissoluçao da sociedade ou o falecimento da CONTRÁTADA;
k) - a alteraçao social ou a modificaçao da finalidade ou da estrttura da
CONTRATADA, que prejudique a execuçào do contrato;
l) - razoes de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento, justiÉcadas e

determinadas pela máÉma autoridacle da esfera aclministrativa a que está subordinado
a CONTRÁTANTE e exaradas no processo adminisrrativo a que se refere o confrato;
m) - a supressâo, por parte da CONTRÁTANTE, compras, acarretando modiffcaçào do
valor inicial do contrato além do limite lxrmitido no § la do art. 65 desta lei;
n) - a suspensào de sua execuçào, por ordem escúta da CONTRATANTE, por Prazo
supeúor a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbaçào da ordcm interna ou gucrra, ou ainda por reperidas susPensôes que
totüzem o mesmo prazo, independentemente do
pagzünento obúgatório de indenizaçoes pelas sucessivas e contrafualmente
impreústas desmobilizaçoes e mobilizaçoes e ourras preüstas, assegurado a

CONTRATADA, nesses casos, o dirtito de qrtar pla susl»nsào do cumprimenÊo dâs

obrigaçôes assumidas até que seja normalizada a situaçâo;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagam€ntos deúdos pela
CONTRATÁNE decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbaçào da ordem intema ou guerra, assegurado a
CONTRÁTADA o direito de optar pela suslxnsão do cumprimento de suas obrigaçoes
até que seja normali:ada a siruaçâo;

PART{GRAFO PRIMEIRO Os casos de rescisào conrratuâl serào formalmente mofivados nos autos do
processo, assegurando o conrraditório c a ampla deft'sa.

Pt{ .FOLHA N'--.5 O.-
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisào desre Conrraro poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Adminisrraçào nos casos enumerados
nas alÍneas 'a' a 'i' destâ cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduádas a termo no processo da licitaçao,
desde que haja conveniência para â CONTRATANTE;
judicialmentc, nos termos da legislaçào.

CIÁSUI.ÁDÉCIMATERCEIRA - Do RECEBIMENTo DoS PRoDUToS
Os serviços deverào ser enBegues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os
serviços que nào satisfizerem as condiçoes citadas na proposta e no edital serào recusados e colocados a

disposiçao da CONTRATADA, para serem corrÍgidos, dentro do prazo estabelecidos enrre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A crirério da Prefeirura Municipal de SÀO BERNARDO poderá ser
concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeiçao pela 2Â vez, o conrrato
poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regulaúzar no prazo Maximo de 15 (quinze)
dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades preüstas no Art. 87 da t-ei n' 8.666/93;

CTÁSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAÇOES
Este contrato podeú ser alterado, com as deüdas justificaEivas, no caso previsto Do art. da Lei n' 8.666/93.

CúUSUTA DÉCIMA sExTA - DA PUBUCAÇÀO
Denoo do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinarura, a CONTRÁTANTE proüdenclaú a

publicaçâo em resumo, do pÍesente Contrato.

CIÁUSUIA SÉTIMA - DO FORO
o foro da Comarca de SÀO BERNARDO no Estado do Mararúâo, sení o competente para dirimir dúüdas
ou pendcncias resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lavrado em 1 (rrês) úas de igual teor e forma, assinado pela partes e testemuúas abaixo.

sÀo BERNARDo (MA). - - - - - - - - - - - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
CONTRATANTE

CNP.J
CONTRATADA

la 2a

TESTEMTINIIAS

I

CPF:CPF
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Ar-llXo ll (PAPIrl- 1 lI\'iBRADo l)A E\{PI{l:SA)

PROPOST.AS DE PREÇOS Licimçao no. 0lL/2020
Modalidade: Pregao Típo: Menor Preço por ltem
Consumidor: Prefeitura Municipal de Sào Betnaldo-NlA.
Licitante:
C\PJ
Telefone
h-mall

Fa-r

Endereço:
Cidade: Fsteclo C1'P

I)ESCRIÇÀO DOS ITENS

I I I-\Í ESPECIFICAÇÀO QLrÁNl- VALOR
LIN-I IARIO

VALOR
TOTAL

0l
02
0l

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislaçao nele indicada,
propomos os valores acima com validade da
proposta de _ dias, com
pagamenro através do Banco _ Agencia no

na Cidade de
Cidade-Lll',

C/Ç n"

de de 2020

Valor Total da Proposta: R$ - ,-(valor por
extenso). Prazo de Entregâ:_. . -_-_ Nome
por extenso do representante
legal:_._ RG no.

CPF/\ÍI'
nu CA RI \,I BO tl

,. . ssP_, _
ASSINATIIRA DO REPRESEN-|ANTE LEGAL
D.{ EI\,IPRESÁ.

I
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ANEXO III

MI§-LITA DE CARTA DE CREDE\CIA\.{ENI O

(P^PEL Tr\,TBRADO DA E\,TPRESA)

A PREFEITI,]RA MUNICIPAL DI] SÀO BERNARDO-N{A.
REF, EDITAL DE I,ICI]-AÇÀO PIIBLICA
N,TODALIDADE DE PREGÀO N". OIV2O2O

IIPO NÍENOR PREÇO POR I'fEM.

___/SSP_, CPF no

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a) , portador(a) do R.6 no.

, a nos reprcscnt junto a PREITEITURA MUNICIPAL

Assinatura do rcpresentante legal sob carimbo RG: CPF

DE SÃO BERNARDO, a fim de panicipar dos trabalhos de abcrtura dis Proposus e Documentos Complemcntares
de Habilitaçao para o Pregâo Presencial No. /2020, marcado para o dia 

--l 
/2020, às 08:00horas, o(a) qual

tem amplos poderes para representar a empresa outolgânte, formular ofertas e lances verbais, negociar preços,
declarar a intençâo de interpor recurso, renunciar ao direito dc interposiçao de recursos e praticar todos os demais
atos perEinentes ao certame. Local,
CNPJ/MF da empresa.

OBS. Deverá ser recoúccida a firma em caso de representaçâo por meio de procuraçào pârticular

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJi MF da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECIáRAÇÀO (Empregador PessoaJurÍdica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITURÁ N{UNICIPÁL DE SÀO BERNARDO-MA.

Rel. Edital de Liciuçao na Modalidade Pregao

No.01U2020 Tipo menor preço por item.

DFCLARÁÇÀO

rnscrlta no

sediada na
CNPJ no

, flo .__, Baino ___, CEP -.-__

, portador da Carteira de ldentidade no

Municipio/Estado por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
.-ssP

e do CPF no. _, abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de
Pregâo Prescncialn". 01V2020, DLCIÁRA, sob as pcnas da l-ci, quc:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitaçao;

- Nào possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e menores de 16 (dezessris) anos, em qualquer trabalhq salvo na condiçâo de aprendiz, a partir de 14

(quatorze) anos, nos termos do inciso &\XIII do an. P da Constituiçào Federal e Inciso V, An. 27 da Lei 8666/91,
com relaçào determinada pela Lei no. 9.85-t'1999.

- Nào possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo MunicipaVEscadual exercendo
funçÕes técnicas, comerciais, de gerencia, âdministraçâo ou tomada de decisào, (inciso lll, do art. 90 da Leí 8666/91
e inciso X, da Lei Complementar no. 04/90), inexistência de fato supenenientc impeditivo de habilitaçâo, na lbrma
do § 2", art. 12, da Lei no. 8666i93;

Obs.: ir-o caso de micllr-ernprrsa e rmpresa de pequeno porle que, nos tennos da t-C 12112006, possuil alguma
restúção na docum€ntaçào referente à regularidade {iscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaraçâo.

I ocal e data

AssinarurÀ do Representante [-egal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

aI ! i.( ,
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ANEXO V
REQLJERIMENTO DE BENIFICIO DO TRÁTAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÀO PARÁ

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 12312006.)

I-u, portador (a) da Carteira dc Idcntidade R. C. no

do CPF/MF no. '_ -_, representante da empresa

, solicitamos na condição de N{ICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
quando da sua participaçào na licimçào, modalidade de Pregao Presencial no /2020, seja dado o tratamento
diferenciado concedido a cssas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementâr no. 123/2006.

Declaramos ainda, que nào existe qualquer impedimento entre os pÍevisto.s nrrs incisos do § 4a do artigo 3a

da ki Complementar Federal na. 12312ü)6.

Como prova da referida condiçào, apresentamos em documento anexo, CERTIDÀO emitida pela Junta
Comercial para comprovaçào da condiçào de Microempresa ou empresa de Pequeno Port,

dc 2020

Assinatura do representante legal sob carirnbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

SSP/ e

CNPJi MF no.
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ilIODÂLIDADE

VISTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06. 12s,389/0001-88

ANEXO VI

(MODELO DE DECIARAÇÂO DANDO CIENC1A DE QT]E CT]MPRE PI.ENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÀO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregao no. _/2020, que cumprimos plenamente os

requisitos de habilitaçao exigidos para pafticipaçao no presenle cermme.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

PRocEsso.LtülEzLol[_


