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EDÍTAL DE LICITAçÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL No o36lzo19
PROCESSO

ADMINISTRATM No. zotgrzoo6

(Pregão Presencial para contratação de empresa para fomecimento de Combustíveis ( Gasolina, óleo
Sro, Oleo SSoo e Oleos lubrificantes) para atender a demanda das secretarias do Município de São
Bernardo, Estado do Maranhão).

ABERTURA: 09 dejaneiro de zozo, às o8:oo horas.
Sala da Comissão Permanente de LicitaÉo: situada temporariamente na
de almeida 862- Centro

-

São

situada na l\aça llernardo (belho

Bernardo-Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bemardo, Estado do Maranhão, atravê da Pregoeira oficial designad<.r
pela Portariâ oo3 dejaneiro de zorg toma público_, para conhecimento dos interessados. que se encontra
aberto processo licitatório. na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. ripo MENOR PREÇO UNITÁRIO. o
referido Pregão será regido pela tei n' ro.5zo, de r7 de julho de zooz, regulamentada pelo Decreto no
3.555, de 08 de janeiro de zooo, Lei Complementar no, 123/2006 e pela Lei n" 8.666, de zr de junho de
1993, subsidiariamente, e ainda, pelas condições e exigências estabelecidas nese edital.

Os documentos de credenciamento,

a declaração de atendimento aos requisitos de habilitaçâo, a

proposta de preços (envelope 1) e a documentação de habilitação (envelop€ 2) deverão ser entregues no
endereço acima citado, âté às o8:oo horas do dia o9 de janeiro de 2o2o, ou no primeiro dia útil
suhseqüente, na hipótese de não haver expediente naquela data, ocasião em que se dará início ao
credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos pertinentes.
1

_ DO OB.IETO

-

1.1 O presente Pregão Presencial tem como objeto contratação de empresa para fomecimento de
Combustíveis ( Gasolina, óleo Sro, Óleo Ssoo e Óleos lubrificantes) para atender a demanda das
secretarias do Município de São Bemardo, Estado do Maranhão.

r.z - A quantidade dos Produtos/Serviços indicada no Termo de Referência é apenas estimativa de
@nsumo, e será solicitada de acordo com a necessidade dos órgãos Participantes, podendo ser utilizado
no todo ou em parte.
r.3

-

I

O Valor máximo estimado desta licitação encontra-se disponível no anexo I deste Edital.

2 _ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para contratação de empresa para fomecimento de Combustíveis ( Gasolina, óleo Sro, Óleo
SSoo e Óleos lubrificantes) para as Secretarias Municipais conforme dotação abaüo.
FINANÇAS 04.122.OO5O.2OT2.OOOO . MANI]TENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÀS
339ogo - ooo - Material de Consumo
o4.tiz.oo5o.zozt.oooo - MANIIENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
12.36r.0832.2r97.oooo - MÀNUT. E FUNC. DO ENSINO zuND. 40%
33go3o - ooo - Material de Consumo

ià.âoÉ.osez.zros.oooo - MANUTENÇÃo Do ENsINo INFANTIL E PRÉ-ESCoIÁ

339o3o - ooo - Mâterial de Consumo
7à.g6,o.o4zt.zto5.oooo - MANUTENÇÃO DA EDUC,{ÇÃO DE JO!'ENS E ADULTOS
339ogo - ooo - Material de Consumo
iã.âoi.ooso.zo:s.oooo - MANUTENÇÀo DA SECRETARIA DE EDUCAçÃo
339ogo - ooo - Material de C,onsumo
iõ.rzá.ooso.zos+.oooo - MANUTENÇÃo DA sEC. DE SAÚDE
g39o3o - ooo - Material de Consumo
iõioi.os+o.rors.oooo- MANUTENÇÃo Do FUNDo MUNICIPAL DE sÂÚDE
339ogo - ooo - Material de Consumo
ro.3or.o34o.2072.oooo MANUTENçÀO Do PAB - FrXO
g39o3o - ooo - Material de C,onsumo
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-t
08.122.oo5o.2073.oooo - MÀNUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
339o3o - ooo - Malerial de Consumo
08.243.0835.2o94.oooo - MANUTENÇÃO SERV. DE COIWTV. E FORTAL. DE VINCUIO-SCFV
339o3o - ooo - Material de Consumo
o8.244.o834.2o98.oooo MANUTENç'ÃO Ix) LTNTRO DE REF. EM ASSIST SUIIAL{REAS
339o3o - ooo - Material de Consumo
08.122.0834.2o93.oooo - 49MANUTENÇÃO OO pnOCnafUe G-SUAS CES.fÀ

3

-

DAPARTICIPAÇÁO

3.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituídas, do ramo de
atiúdade compaüvel com o objeto da licitação, e que se apresentarem, até às o8:oo horas do dia o9 de
janeiro de zozo a Pregoeira, em s€ssão pública, no endereço constante no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes r e z;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente procedimento
licitatório, conforme modelo anexo, em separado dos envelopes r e z;

c) a proposta de preços (envelope 1);
d) os documentos de habilitação (enelope z).
3.2

-

Não poderão

participar desta licitação

as empr:esas:

- Cuja falência teúa sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.1

3.2.2 Que por qualquer motiro tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei no 8,6661%,

-

salvo as já reabilitadas.

-

é vedada, a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com
veúa a contratar empregado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em liúa reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, do poder público municipal.

3.2.8

empresa que

8.2.4

-

Empresas que não tenham

o CNAE (Classifica@o Nacional de Atiüdades

Econômicas)

compativel com o objeto da licitação.

4

-

DO CREDENCIAMENTO

-

No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença da Pregoeira, será
realizado o credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente,

4.r

será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

Ato constitutivo, estatuto ou contrato sociâl em ügor, acompanhado da alteração/aditivo
eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pêrtinente, ou ato constituüvo consolidado,
deüdamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a@es,
acompanhado de documentos de eleiç6es de seus administradores, quando o licitante for representado
por pessoa que e§atutariamente tenha poder para tal, compÍovando esta capacidade juúdica;
4.1.1

-

4.1.2 - Procuração particular ou cafta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser
tar o licitante,
utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para
atos inerentes ao
expressamente quanto à formulaSo de lances verbais e a praticar todos
Pregão, ammpanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados no

1.1;

Porte, mediante
4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microemprêsa ou Empresa de
apresenta$o de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução ormativa no 1o3 de
30 de abril de zoo7, expdida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, exigida
somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu
enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e
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favorecido na presente-licitação, na forma do disposto na Lei Complementar no 123, de t4/t2l2oo6,
COM DATA DE EMISSAO A PÀRTIR DE MAIO DE 2011.

4.t.4, para fins de mnfirma$o de poderes para subsoevê-la, ou ainda ópia de traslado de procuração
por instrumento público, na hipótese de representa@o por meio de prepostos;

-

O repres€ntante da licitante presente à sessão deverá entregar a Pregoeira o documento de
credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa
atualizado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos
envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

4.2

4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais
farão parte do processo licitatório, pnr qualquer processo de ópia desde que autenticada por cartório
comp€tente, ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusive a Pregoeira no decorrer da sessão
de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de
validade;

-

A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se
manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada
à participação de qualquer interessado representando mais de um licitante.

4,4

4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inüabilizará a participação do (s)
licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como
ouünte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se
manifestar ou interferir no desenvolümento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (r ou z), o resprtivo envelope
será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que
citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

Recomenda-se que tdos os repres€ntantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão
dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

4.7

-

4.8

-

Apos o cre.denciamento, a Pregoeira dec.larará a aberhrra da sessão e não mais serão ailmitidos

novos proponentes.

5- DA APRESENTAÇÁO DAS DECI,ARAÇÕES E DO.S ENVEI-OPES
S.1. Âberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar a Pregoeirâ:
Declaração de localização e Funcionamento da empresa.
S.1.1

-

S.r.2

-

Declaração de cumprimento dos Requisitos de Habiütação, conforme modelo

estabelecido neste edital, e apresentada FORA dos envelopes exigidos no subitem 5.1.3

()2 (dois) envelopes distintos contendo a proposta de preços e os documento§ de
habilitação, devidâmente fec,hados e rubricados no fecho e, de prefeÉncia, opacos,
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da Raáo
social da Licitante, os seguintes ilizenes:
S.1.3

-

ENVEI,OPE 1- PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL No 03612019
RAZÃO SOCIAI" CNPJ DAPROPONENTE)

Ei{VEI.OPE 2 _ DOCUMENTOS DE IIÂBILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 03612019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

CÍ{PJ: 06.125.389/0001 -88
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nazÃo soclar" CNPJ DA PROPoNENTE)
i

6 _ DA PROPOSTA DE PREÇO.S

- A prcposta de preços deverá:
6.r.r - Preencher, necessariamente,

ur,

Lt! i'0:

6.1

os seguintes requisitos:

a) ser datilografada ou impressa atraves de edição eletónica de textos;
b) atender às especifica@es mínimas do objeto, conforme especifica@ constantes do Anexo I;
c) conter a cotação de preço unitário e global, em real, incluídos todos os impostos, taxas e demais
encargos pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoajuridicamente habilitada, de aceita@o tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emiürá a
nota fiscal referente a execução do serviço ora licitado, indica$o essa, indispensável para efeito de
empenho da despesa e realização do pagamento nos termos deste edital;
f) Prazo de entrega dos produtos e serviços, de acordo com o termo de referência
g) Prazo da validade da proposta não superior a 6o (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua data de
apresentação;

h) Data e assinatura do representante legal.
i) (não será aceito proposta em papel contínuo)
6.2

-

Não será aceita oferta de produto com carâcterísticas diferentes das indicadas no Anexo

-

A apresenta$o das prcpostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condi@es

I

deste

edital.

ó.8

estabelecidas nese edital, tais

6.4 - os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) mmpreender todas as despesas incidentes sobrê o objeto licitâdo, tais como impostos, tarifas, taxas,
fretes, segurcs etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na prcposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante
no curso da sessão;
d) havendo divergência entre valores/percentuâis grafados numericamente e os grafados por extenso,
serão considerados válidos os valores por extenso;
e) indica$o dos dados bancários da pessoa juúdica (agência, contâ corrente e banco). A falta de tal
informação poderá ser suprida posteriormente, c:so o licitânte venhâ sê sagrar venc.erlor do certame;

6.5

-

uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retifica@s de valores,
ou alternativas nas condi@es/especificações estipuladas. Não serão consideradas as
propostas que ontenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;
alterações

-

o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condi@es
preüstas no subitem 15.6 e r5.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante.
6.6
7

-

DAHABILITAÇÃO

-

Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte,
documentação de Habilitação que deverá ser entregue em or (uma)
deüdamente fechado e rubricado no fecho, contendo os documentos dete
edital.

7.1

apresentar

a

PE N 02,

7.3 deste

e ordenada as ofertas, a Pregoeira procederá a abertura dos envelopes
habilitação
da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua
contendo os documentos de
habilitação ou inabilitação.

7.8 Encerrada

a etapa

competitiva

7.8. - Relativos à habilitação jurídica 3
a) - Registro Comercial, no caso de empresa indiüdual;
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b)- Ato constitutivo,

estâtuto ou contrato social em ügor, deúdamente registrado, êm se tratando de
sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por a@s, acompanhando de documentos de eleição de
seus administradores;

b.r)

os documentos em apreço delerão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b.z) Certidão Simplificada e Específica da JIINTA COMERCIAL
c) Inscrição do ato constitutivo, no câso de sociedade ciüI, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

-

aüüdade assim o exigir.
e)

-

Alvará de localização

e

funcionamento

-

emitido pelo Poder Executivo Municipal.

7.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houl'er relaür'o ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de aüüdade e compatível com o objeto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:
Certidão Conjunta de Tributos Federais e quanto à Diüda Ativa da União.
c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:
Certidão Negaüva de Débito Fiscal (CND)
Certidão Negativa de Inscrição na Diüda Aüva.
c.J) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
Certidão quanto à Diüda Atira do MunicÍpio

.
.
.
r
.
o

C€rtidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN

Avará de localização e Funcionamento;

d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação da proposta.
e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à l-ei
tz.44o f 2ott e à Resolução Adrninisfativa no 1.47íDf 2í)11.
7.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprova@o de aptidão para desempenho de aüüdades pertinentes e compatíveis em características
com o objeto da licitação, mediante a apresentaÉo de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado.

b)

Registro

ou inscrição junto à §ência Nacional de

Petró1eo (ANP)deúdamente autorizada e

atualizada;

7.3.2.1) Os licitantes fomecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentação
empresa, sob as
Complementar), declara@es, deüdamente assinadas pêlo representante
penalidades cabíreis, de que:
a) declara inexistência de fato supeneniente impeditivo de habilitação, na
8.666/93 (modelo anexo)

. 32 § 20, da Lei

No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possurr
alguma restrição na doqrmentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como

a.r)

ressalva. na supracitada declaração;
Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de r8 anos, em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, sah'o na condição de

b)

a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARANHÂO
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aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do Art. 70, )QO(III, da Consütuição Federal e Art. 27,v, da
8.666/9a (modelo anexo);

lâi

c) declaração da púpria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo fun@s de gerencia, administração ou tomada de decisão. (modelo anexo);
7.3.3

-

Relaüros à quaüficação econômico-financeira:

a). Crrtidão Negativa de Falência e Concordata erçedida pclo disribuidor da sede da
ücitante, ou de execução parrimonial, emitida até 6o (sessenta) dias antes da data de
entega dos enrrlopes.

b)

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis exigíveis nos termos da lei, que comprovem a boa
situação financeira do licitante, vedada a substitui$o por balancetes ou balanços proüúrios.

c) Certidão simplificadâ da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, de acordo com o art 10
do decreto no 2t.o4of2oo1, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão,
referente a esse ano.

d)

No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federação, terá que apresentar a
certidão simplificada da Junta comercial do Esado, sede da empresa.

Os licitantes fornecrdores deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentação
Complementar), declara@es, deüdamente assinadas pelo repres€ntante legal da empresa, sob as

7.8.4

-

penalidades cabíveis, de que:

a) Declara inexistência

de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32 § 20, da

t€i

8.666/93 (modelo anexo)
No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 14/zoo6, possuir
alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como

a.r)

ressalva, na supracitada declara@o:

b)

Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de r8 anos, em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualqrter trabalho, salvo na c.ontlição tle
aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do Art. 70, )Qo(III, da Constituição Federal e Art. 27, V, da tei
8.6ó6193 (modelo anexo);

c) declaração da púpriâ empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públims
exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisão. (modelo anexo);

- os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados
sempre os respectivos prazos de validade; não poderão ser em hiÉtese nenhuma autenticada por
7.4

servidor desta Comissão.

7.S - todos os documentos apresentados para habilitação deve rão estar
número do CNPJ e, preferencialmente, com endertço respectivo,
7.S.1

ou;

-

se o

licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar

e

me do licitante, com o
o seguinte:
do CNPJ da matriz,

- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial,
bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos
encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorizaçào
para a centralização, ou;
7.S.2

I

ii:,
I
I
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7.5.3

-

se

I

o licitante for a matriz e o fomecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser

apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

-

serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNP,I da
documentos que, pela púpria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

7.5.4

filial

aqueles

-

o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, obsenadas as condições
preüstas nos subitens 15.6 e 15.2 deste edital, implicará na inabilitação do licitante;
7.6
8

-

8.r

DO PROCEDIM ENTO

-

No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus
rcpresentantes legais, a Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de
atendimento aos requisitos de habilitação, e os enrelopes contendo as propostas de preços (envelope r) e
os documentos de habilitação (envelope z);
8.e - depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pela Pregoeira, pelo
que se rrcomenda que tdos os interessados em participar da licita{o estejam no local designado 15
(quinze) minutos antes do referido horário, bem como de propostas/documentação que não se façam
acompanhar de representante do licitante deüdamente credenciado;

8.3

-

após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão
abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação
da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço,
desclassifi cado-se as incompatíveis:

8,4 - no curso da sessão, dente es propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas oom pneços até 10% (dez
por oento) superiores àquela podeÉo frzer novos lances verbais e sucessilos, em valones
distintos e decrcscentes, até a proclamação do lcncedor;
8.4.r - a oferta dos lances deveú s€r detuada no Ínomento ern que for oonferida a
palavra ao ücitante, na ordem deqresoente dos preços;
8.4.2

-

dos l,ances ofertados não cabeú retatação;

- não harendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, potlerão os
autores dâs melhores propostas, até o máimo de trtes, oferecer novos lances rerbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos (havendo empate nesta condi$o todos participarão da etapa
8.5

de lances verbais);

-

em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos prcponentes, que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

8.6

8.7 - a Pregoeira conüdará indiüdualmente os licitantes classificados, de forrna
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da pnoposta classificada de
maior pneç.o e os demais, em ordem decr€scente de valori
apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na
manuten$o do úlümo pr€ço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

8.8 - a desistência em

- caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será
proposta escrita de menor preço e o valor esrimado para a contratação;
8.9

8.ro

- o encerramento da etapa competitiva dar-se á quando,
manifestarem s€u dêsinteresse em apresentar novos lances;

8.rr - declarada

a conformidade entre a

ra, os licitantcs

encerrada a etapa comp€ütiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, a Pregoeira verificará a ocorrência do empate preristo no item rz.5 de§e Edital, para em

1
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seguida, examinar

a

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto

e valor, decidindo

motivadamente a respeito;

-

8.tz encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação apenas do licitante que apres€ntou a melhor proposta,
para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;
8.r3 - no caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os
documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim
sucessivamente, até que um licitante, dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda
às condições fixadas neste

dital;

- nas situa@s preüstas nos subitens 9.9,9.11 e 9.13, a Pregoeira poderá negociar diretamente com
o proponente para que seja obtido preço melhor;
8.14

- verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos
licitantes sendo declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendoJhe
adjudicado o objao do certame;
8.r5

8.16 - a Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "D@umentos
de Habilitação", durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certame).
Após, as empresas poderão rairá- los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.
Os licitantes que não se habilitarem para ofertar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão,
desde que não haja manifestação de interposição de recurso administrativo, retirar seus respectivos
envelopes;

8.r7 - da Sessão Pública será lalrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pela Pregoeira e çnr
todos os licitantes presentes.
9

-

DO RECEBIMENTO

9.1 - conforme item "5. DAs coNDr@Es DE FoRNECIMENTO/ENTREGA
PRODUTOS"
10

-

e seguintes do Anexo I

-

DOS

Termo de Refer,ência deste Edital.

DO JUI-GAMENTO DAS PROPOSTAS

1o.1-

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO, em estrita observância do disposto no inciso V do art. 8"
do Decreto n" 3.SSS/2ooo;

ro.g -

serão desclassificadas as pncpostas que não atendam as exigências e condições deste edital;

-

ro,3 será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em
primeiro lugar, as pmpostas que, saüsfazendo a todas as eúgências e condi@s deste edital, apresente o
preço máximo aceitável pela Administração.
ro.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances
verbais, se for o caso, a Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no §
20 do artigo 4s da l€i no 8.666/93;

ro.5-

-

será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas
ME e empresas de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:

1o.S.1- entende-se por empate aquelas situações em que as
micmempresas e empnesas de pequeno porte sejam iguais
superiores à pnoposta mais bem classificada;

apresentadas pelas
co por cento)

ro.5.z- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar
nova propostá no prazo máximo de s (cinco) minutos a1ús o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão;

PlÍ
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b)

não ocorrendo â contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a"
deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem
rz.5.r, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito'
c) io'caso de equi,raiencia aoíiatres âpresentados pelas microJmpresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecido no subitem rr.5.r, será realizado sorteio entrc elas para que
se identifique aquela que primeiro @erá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese da não-contratação nos termos preüstos na letra "a' deste item, o objao licitado será
adjudicado em favor da prcposta oúginalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.5.3- no

caso de divergência entre

o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,

prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitário.

u-

DO DIR-EITO DE PETIÇÃO

11.1 - No prazo de até oz (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, proüdências ou impugnar este instrumento

conrocatório, cuja petição deverá ser dirigida a Pregoeira;

u.r.r -

u.r.z

caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

- acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do

certâme;

u.z -

declarado

o

vencedor

do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata

e

motivadamente a intenção de recoÍTer, com registro em âtâ da síntese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar
memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razõ€s em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada rista
imediata aos autos;

lr.g - ds) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspernivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior,
Secretário de Administração, por intermédio da Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5
(cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo (s) à autoridade superior, deüdamente informado,
para apreciação e decisão, no mesmo prazo;

tL.4

- o amlhimento

de recurso importará a invalidação apenas dos atos

insuscetíveis de

aproveitamento;

rr.5

-

decididos os recursos

e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade

competente homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificaçâo e a
quantidade de fomecedores.

1r.6 a falta de manifestação imediata e moüvada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objao da licitação pela Pregoeira ao vencedor;

-

12

-

DO PAGAMENTO

12.r - O pagamento será efetuado nos termos do item "6. LIQUIDAÇÃO
Termo de Referência, anexo a este edital,
12.2 O pagamento será feito atraves da funcional programática do exerc'ício

ENTO" do Anexo I -

13. DAS PENALIDADES

do presente Pregão
13.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou
ficará sujeita às penalidades preüstas no art. zo da lrei ro.5zo/zooz bem como dos arts. 86 e 8z da tei
no. 8.666/93.

t'ii
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19.2

rq t:)oo
,.1

íI§TÚ:

- A recusa do adjudicatário em atender qualquer convocação pr€üsta

neste instrumento
convocatório sujeitará o mesmo as penalidades, garantida pÉüa defesa em regular pnrcesso
administraüvo, a ser conduzido pela área mmpetente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de partieipar do pregão em tela ;
b) outras penalidades na forma da [€i;

r3.3 - o valor r€sultante da aplicação da multa preüsta será cobrado pela üa administrativa, devendo
ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da
comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal,
assegurado o contraditório e ampla defesa;

-

rB.4 o licitante que ensejar o retardamento da execução da licita@o, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
préüo da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar mm a Administração, pelo
prazo de oS (cinco) ano§, enquanto perdurarem os moüvos determinantes da punição ou até que s€ja
promoúda a reabilitação p€rante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso,
descredenciado no Cadastro de fornecedores do Município;
r3.5 a não-regularização da documentação, no prazo preüsto no subitem acima, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuizo das san@es preüstas acima, sendo facultado a Secretaria de
Administra{o da Prefeitura Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para prestação do serviço ora licitado ou revogar a licitação.
14.6 Demais penalidades/san@es sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou eúgências
dese edital e/ou seus anexos estão disciplinadas no item 9 " DAS SANÇÔES", do Anexo I deste edital

4

_ DÁS DISPGSIÇÔES ENAIS

14.1 - Apos a declaração do rencedor da licitação, não harendo manifestação dos licitantes quanto à
intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objao licitado, que posteriormente será
submetido à homologação pela Secretário de Administração;
r4.r.r - no caso de interposição de recurso(s), apos proÍerida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade
incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado;

l4.2 - a Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente deúdamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegali<lade, de offcio ou por provocâção de te.rceiros, mêdiânte parecer escrito e
deüdamente fundamentado, nos termos do artigo 18 do Decreto no 3.555/zooo;
14.B - decairá do tlireito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem
objefro, veúa, apósjulgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o üciem:

r4.4 - a participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e
condições, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no
prazo máximo de o5 (cinco) dias úteis;

-

r4.S a Pregoeira, em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou
complementar a instrução do pÍoc€sso;

-

t4.6 náo serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros materiais na
proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da
licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes;
14.7 - as normas disciplinadoras desta licitação serão sempre i
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
a segurança do fomecimento dos materiais:

em

da ampliação da

finalidadc

e

atendimento aos
14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração
requisitos de habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à proposta de preços dentro

"f*l-ii,\ff
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do envelope de habilitação, ou üce versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do
licitânte que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, Lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se en@ntra no recinto.

r4.g

-

o

adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condi@s da proposta, os acrescimos ou

supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65, § ro, da

tei

n' 8.66ólqs;

r4.1o - os casos omissos nesta licitação serão resolúdos pela Pregoeira, que se baseará nas disposi@s
contidas nas legisla@es citadas no preâmbulo deste edital;
14.1r

-

os autos do rcspectiro processo administrativo que originou este edital estão com l'ista

franqueada aos interessados na licitação;
l4.tz - a não-regularização da documentação, no prazo preristo no acima, implicará decadência do

direito à contratação, sem prejuízo das sanÉes previstas no item 15 acima, sendo facultado

a

Administração convocâr os licitantes remanescentes, na ordem de cla§ficação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.

r4.r3 -

o extrato de aúso desta licitação estará publicado no Diário Oficial do Municipio.

Informa@s adicionais poderão ser prestadas pela Pregoeira na sala da

Comissão

Permanente de Licitação nos horários de funcionamento da Prefeitura Municipal de segunda a sextafeira das o8:3o às tz:oo horas,

DOSANEXOS
Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementâres entre si:

ANEXO I

- Termo de Referência;
- Fornu}írio Padrão de Pmpostas de Preçosi
ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANE}(O Iv - Modelo de Declaração (Empnegador Pessoa Jurídica);
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME
requisitos
ANEXO VI - Modelo de Declaração que
ANEXO !'II - Minuta de C,ontrato.
ANExo II

Bernanlo

LIMA

-

de habilitação ;

MA, 19 de dezembro de zor9.
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TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXOI
TERMO DE REFn/i,ÊNCte »rSCruçÃOtXt OB.IETOCOIJIBUSrÍVEL n

tU*rurtCa]0Írz

l.DOOBJETO
Contratação de empresa para fomecimento de combustíveis parcelados Gasolina, óleo diesel Sro e
Lubrificantes), através do Sis-tema de Registro de Preços, destinados ao consumo da frota da Prefeitura
Municipal de São Bernardo cujas especificações e quanütaüvos encontram-se detalhadas neste Termo de
Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

A aqúsição dos combustiveis sená desünada a suprir as necessidades da frota de veículos do Poder
Executivo Mr.rnicipal do Município de São Bemardo, durante o peíodo de or (um) ano.

3.

DAS ES PECtr FICAÇÕES,

ADMINISTRACÃO
PRODI]TOS

LIND

\TLR UNIT

Qm

VALOR

TOTAL

Litro
Litro
Litro

lro.ooo,oo
roo.ooo,oo

4,59
4,14

414.OOO,OO

5O.OOO,OO

4,t2

2o6.ooo,oo

Fluido freio Dot 4 - embalagem 5ooml
Óleo r4o - Balde zo litros
Óleo r5u4o (API CH4) - Balde 20 litros

Frasco

5o

21,30

1.o65,oo

Balde

65

36s,97

23.788,os

Balde

65

Ôleo lubrificante HD4o - Balde zo

litros
Óleo 90 para transmissão - Balde zo litros
Ôleo 68 Balde zo litros
Óleo 9o GL5 - Balde zo litros

Balde
Balde

5o
20

366,os

7.321,oO

Balde

5O

362,33

18.116,So

Balde

10

ütro

150

38o,77
26,37

8.8o7,7o

Oleo lubrificante motor Diesel 'top Turbo

Tambor de Graxa zokg Chassi z

Balde

5o

333,50

t6.67s,oo

Gasolina Comum
Oleo Diesel Sro
Óleo Diesel 55oo

S48.9oo,oo

26.18o,os
36s,1o

18.2SS,oo

3.955,50

1.288.o63,8o

EDUCACÃO
I

I

PROI)trTOS

LIND

QTD

Gasolina Comum

Litro

r4o.ooo,oo

4,99

VALOR
TOTAL
698.60o,oo

ÓIeo Diesel Sro

Litro

100.ooo,oo

4,14

414.OOO,OO

Iitro

5o.ooo,oo

4,r2

2O6.OOO,OO

Frasco
Balde

qô

21,3O

1.O65,oo

6S

96s,97

23.788,o5

Balde

6s

402,77

26.18o,os

Óleo Diesel S5oo

I
I

Fluido fteio Dot q - embalagem sooml
Ôleo r4o - Balde zo litros
Ó1eo

r5w4o (API CH4) - Balde zo litros

I

::,J-ql9J-§ê_â_

VI-R TINIT

rl

i

p

litros

iro

c
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i,r' 5 ?
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I

Balde

5O

36s,1o

18.2SS,oo

Balde

2()

366,o5

7.32t,oo

Óleo 68 Balde zo litros

Balde

20

362,33

7.246,6o

Óleo 9o GL5 - Balde zo litros

Balde

5o

38o,77

19.o38,5o

150

26BT

3.955,50

Balde

300

86,s2

25.97t,oo

Balde

5o

333,50

16.67S,oo

Ôleo 9o para transmissão - Balde zo

liros

I

Ôleo lubrificante motor Diesel Top

Tubo

Arla 32 (Bomba 20 litros)
Tambor de Graxa zokg Chassi z

ütro

1.468.o9S,70

SAÚDE
PRODTITOS

UND

QTD

VAIOR

\,'I-R I,INIT

Gasolina C,omusr
Ôleo Diesel Sro

Litro
Litro

70.ooo,oo

4,99

TOTAT
349.300,oô

5O.OoO,OO

4,14

2O7.OOO,OO

Ôleo Diesel S5oo

Litro

3O.oOO,OO

1,r2

123.6OO,OO

Frasco

3o,ôo

21,30

6g9,oo

Balde

2O,OO

402,77

8.os5,4o

Balde

2O,OO

365,1o

7.3o2,oo

Óleo lubrificante motor Diesel Top Turbo

Litro

25,OO

2637

689,2s

Tambor de Graxa Pokg Chassi

Balde

1O,OO

333,50

Fluido freio Dot 4 - embalagem 5oom1
Óleo r5w4o (API CH4) - Balde zo litros
Óleo lubrificante HD4o - Balde zo

litros

2

3.335,oo
699.89o,65

ASSISTENCIA SOCIAL
\rLRIJ.I'{IT

VALOR TOTAL

PRODUTOS

IIND

QTD

Gasolina Comum

Litro

4O.OOO,OO

4,99

199.60o,oo

Óleo Diescl Sro

Litro

5.OOO,OO

4,74

20.7OO,OO

Óleo Diesel S5oo

Litro

5.OOO,OO

4,12

20.600,oo
|

24O.9OO,OO

VALOR TOIAL DE rS: 3.696.95o,15 (Três milhôes seiscentos e noventa e seis mil novecentos

e

cinquenta reais e quinze centavos)

4, DO CRI:rÉRIO DE JUI,GAMENIIO
4.r- O Julgamento dâs propostas referentes ao pregão em tela (combustíveis) obedecerá ao critério de
menor preço unitário.
4,2 - O critério de julgamento das propostas será pelo menor preço unitário.

5.

DtO

PRAZO DE CONT'RA7|AÇÃO

O prazo de ügência será de rz(doze) meses a contar da data da assinatura da Atas, na forma da Lei no
8.666/93, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Município-DOM.

6. DAS CONDIÇÕE,S DE FORNDCIMENTO/ENTREGA

Dío.S PRODUNOS

s«
PREFETTURA MUNICIPAL DE

ESTADO DO MARAN
CNPJ: 06.125.389/000

i i:rlct.s'lt Âo LQ t
BERNARDO

oi

I

, o o Êr -

'..

i

6.1 - Em razão da relação custo x beneficio da contratação e, em observância aos Princípios da
Economicidade e da Racionalidade, somente serão habilitados os licitantes, cujos ds) postds)
responsável (eis) pelo âbastecimento estejam localizados numa distância máxima de 3o km do Edificio
Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de almeida 862- Centro - São
Bemardo-Ma.
6.2 - O fomecimento (abastecimento dos veículos oficiais serão diretos na bomba) e a entrega dos
produtos derivados, será(ão) no estabelecimento da CONTRATADA, mediante apresentação em z(duas)
üas do documento de requisição, preenúido com as especifica@es e quantidade(s) do(s) produtos
solicita(s) e deüdamente assinado sobre carimbo pelo Responsável pelo Setor de Compras, ficando a
primeira üa em poder da CONTRATADA, no ato do abastecimento do veículo e/ou da entrega dds)
produto(s) e a segunda üa, deüdamente assinada sobre carimbo pela CONTRATADA no ato do
abastecimento e/ou fornecimento, ficará em poder do Setor de Compras.

z. (x-AssrErcAÇÃo oRÇAltrEt\trÁRrA
8. r.rQwDAÇÃO E PAGAMÊ,{TO:
8.1. À CONTRATADA deve apresentar, após o recebimento definitivo do objeto, nota fiscal/fatura de
serviços, em z (duas) üas, emiüdas e entregues ao setor responsável pela fiscalização do contrato, para
fins de liquidação e pagamento da execução do serviço. a) certidões ou certificados de regularidade junto
à Seguridade Social (CND), ao

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; b)
declaração de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES, se
for o caso;
8.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 3o (trinta) dias, contados da data da
protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem
banoâria creditada em @nta @rrente da CONTRATADA.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situa@es
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: a)
atestação de conformidade do serviço executado; b) apresentação da comprobação discriminada no item
1

8.4. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações deüdas pela CoNTRATADA, nos termos deste termo de referência.
8.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha conconido de
alguma forma para tanto, fica c.onvencionado que os encárgos moratórios devidos pelo CONTRATANTE,
entrc a data acima referida e a corr€spondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, são calculados

pormeiodaaplicaçãodaseguintefórmula:EM=lxNxVP,onde:EM=Encargosmoratórios;N=
Número de dias entre a data preüsta para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = Valor da parcela
em atraso. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assimapurado:1= 365i I =3656/100 I
= 0,00016438 Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

g.DASSANÇÕES;:

tei n.o 8.666/1993, no artigo
artigo z8 do Decreto no 3.555/zooo, a CONTRATADA ficará sujeita à a
recolhidas no prazo de 10 (dez) dias, contados da notifica@o, conforme as
9.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da

ro.5zo/zooz e no
de multas, a serem
cometidas e o grarr

de graüdade respectivo, indicados abaixo:
9.1.1 1% (um por cento) do valor licitado, por dia de atraso na assinatura da Ata, até o máximo de zo%

(ünte por cento). O atraso superior a 20 (ünte) dias corridos configurará a inexecução total

da

obriga$o assumida, s€m prejuízo da rescisão unilateral da avença;
9.1.2 Multa de 20% do valor empenhado, quando a CONTRATADA: a) Incorrer na inexecução total das
obriga@es assumidas; b) transferir a outrem, no todo ou em parte, o objao do contrato, sem préüa e

expressa anuência da CONTRATANTE; c) fraudar no fornecimento do objao da contratação; d)
apresentar comportamento inidôneo;
9.2 - Abastecer os veículos com produtos em desacordo com as normas expedidas pelos órgão oficiais
competentes, sujeitará a CONTRATADA de multa de ro%(dez por cento) do valor do contrato e

illi "lJi,-,;iir'- ÇH -l
p,tccer'.';, t otq t oo Ér
I

)

PRE

repara$o dos danos causados no(s) veiculds), sem prejuízo das demais san@s previstas na legislação
em ügor.
9.3. Para os fins do item z alinea "d" reputar-se-ão inidônms atos tais como os descritos nos artigos 92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo únim, da Lei n.o 8,666lrggg.
9.4. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao beneficiário da nota de
empenho.
9.5, Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o beneficiário da nota de empenho obrigado a recolher
a importância deúda no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da omunicação oficial.
9.6. As sanções pÍeüstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulaüvamente as penas de:
a) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de São
Bemardo, por prazo não superior a z (dois) anos;
b) declaração de inidoneidade para licitar e @ntratar com a Administra@o Pública do Esado do
Maranhão, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
9.7 Será remetida à Central de Compras do Município de São Bernardo, mpia do ato que aplicar a
penalidade de declaração de inidoneidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRÂTADA,
a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

10. DOS ENCARGOS DAS PARTES:
1o.1. As partes devem cumprir fielmente as obriga@ assumidas, respondendo pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.
ro.z. O beneficiário da nota de empenho dere:
a) manter, durante a úgência do avençado, as condi@es de habilitaSo exigidas na licitação, devendo
comunicar ao Município de São Bernardo a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas

condições;
b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem ücios, defeitos ou incorreções;
c) responder pelos danos causados diretamente ao Município de São Bernardo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo fomecimento do objeto e na prestação da garanüa;
d) respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Prefeitura

Municipal.
ro.3. São expressamente vedadas ao beneficiário da nota de empenho:
a veiculação de publicidade acerca deste fornecimento e da respectiva prestação da gârantia, salvo se
houver préüa autoriza$o escrita da Prefeitura Municipal;
b) a subcontratação para a execução do fomecimento do objeto;
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município de São Bemardo, durante a

a)

ügência desta avença.
1o.4. O Município deve:
a) expedir a ordem de fomecimento;
b) presar as informafoes e os esclar€cimentos solicitados pelo fornecedor para a fiel execução do
avençado;

c) recrber o objeto no dia preúamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável
pelo recebimento;
d) solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reoonstrução ou a substituição do objeto do contrato em
que se verificarem ücios, defeitos ou incorredes.
11. DAS DISPIOSIÇÕES
11.1

rr.z

GER/jIS

- Os combustíveis poderão ser fomecidos por postos com ou sem
- Todos os interessados deverão declarar que os combustíveis

de qualidade exigidos pelos órgãos de controle, que efetuará os testes de
e que indenizará o Município de São Bemardo por qualquer dano causado

ndeira branca).
dentro dos padrões
sempre que solicitado
veículos, em razão dos

combusüveis fornecidos.

rr.3 - Os preços scrão reajustados de acordo com a variação mensal da Agência Nacional dc Petúleo
ANP, e mêdiantê apresentação de doc'umentos que comprovem o referido aumento.
1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARAI{HÃO
Vlrj'tír:
CNPJ: 06.125.389/0001-88
São Bernardo, através dos fiscais de contratos nomeados para tal função,
responsável pela Secretaria, farão a fiscalização do objeto em tela.

J

São Bemardo(MA), 19 de dezembro de

B/MA

zor9.

ry
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PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001
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ANEXO II - PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PROPOSTAS DE PREÇOS Licitação no. o36lzo19
Modalidade: Pregão - fipo: Menor Preço por Item
Consumidor: Prefeitura Municipal de São Bernardo-MA.

Licitante:
CNPJ:
Telefone

Fax

E-mail
Endereço:
Cidade:

&stado

CEP:

DESCRIÇÃO DOS ITENS
ITEM

ESPECIFICAÇÁO

QUANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR

TOTAL

ol
o2

o3

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicada,

Valor Total da Proposta:

propomos os valores acima com validade da

Entrega
extenso

DroDosta

de

dias,

colrr

pagamento atraves do Banco
Agencia no
na

Cidade-UF,

leSal;RG no.

no.CARIMBO E
CPF/MF:

C/C no
Cidade

de-de

valor

de

por extenso). Prazo

Nome por
do

representante
SSP

ASSINETURA

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
o19.

R$
de

DO

,_iã[_l
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARA NHAO
Ct{PJ : 06. 1 25.389/0001-8q li:jTíi

ANEXO

i2 o

la(

!-o <, A*

III

M INT]TA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRE§A)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA.
REF. EDITAL DE LICTTAÇÃO PUBLICA

MODALIDADE DE PREGÃO No. 036/2019
_ TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos

portado(a) do

ffi

R.G

no.

.? tT.

Complementares de Habilitação para

/

o

*.ffi

o (a) Sr

(a).

CPF

SSP

ffi

no

"J'1"*3fl
r à:*:d*1X':#iâ#JI',
zor9,
o":t:
marcado para

Pregão Presencial No.

dia

à!s o8:oohoras, o(a) qual tem amplos poderes para rcpresentar a empresa
outorgante, formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso,
renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar todos os demais âtos p€rtinentes ao certame.

lncal,

empresa.

lzo19,

/

l_

Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJ/MF da

OBS. Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de procuração particular.

Assinatura do Representante l€gal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

2

,:33 ,)
lotQ l)o«c

";i,L,iiili
IP
PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo BE RNARDO

EsrADo oo uamrnÃo
CNPJ: 06.125,389/0001-88
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ANEXO IV

DEcleneçÃo lnmpregador

MODELO DE

Pessoa

Juídica) (papel ümbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNICIPAI DE SÃo BERNARDo.MÀ
Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

- 'Ilpo

No. 036/2019

menor preço por item.

DECIÁ,RAÇÃO

CNPJ

_,
de

no.

inscrita

A

_,
seu

Bairro

, sediada na

Município/Estado
CEP _
representante legal
o

(a)

, portador da

no

,no
por intermédio
Sr.(a)

derldentidade
oCarteira

abaixo assinado, em cumprimento
solicitado no Edital de Pregão Presencial no. o36/zo19, DECLARA, sob
- Está ciente da obrigatoriedade de declarar

a

ao

as penas da [.ei, que:

superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

-

Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso xxxlll do art. z" da
Constituição Federal e Inciso V, Art. zz da l-ei 86661%, com relação determinada pela Iei no.
9.4s411999.

-

Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Execuür'o Municipal/Estadual
fun@s táricas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do
art.90 da Lei 8666/93 e inciso X, da I-ei Complementar no. o4/9o), inexistência de fato supeweniente
impe<litivo de habilitação, na forma do § 2', art. 32, da I.ei no. 8666/93;
exercendo

Obs.: No caso de micro.empresa e empresa de pequeno portê que, nos termos da
alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá
ressalva, na supracitada declaração.

local

e data

Assinatura do Representante l€gal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

12312

, possulr

, como

I
PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/OOO1-88

.X;

,

ANEXOV
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECIÁRAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar rz3I zoo6.)
Eu,

SSP/

e do CPF/MF

portador (a) da Carteira de ldentidade R. G. no.
representante da empresa

no.

no,

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE
modalidade de Pregão Presencial no
PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, -CNPJ/MF
l2otg, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 4z a
4s da tÉi Complementar no. 123/2006,

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos
do § 40 do artigo 30 da Iei C-omplementar Federal no. P3/2oo6.
Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO

emitida pela

Junta Comercial para oomprovação da condição de Microempresa ou empresa de
Pequeno PorL
de

2Or9.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

fi
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PREFEITURA MUÍ{ICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARAI{HÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88
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ANEXO VI

(MODELO DE DECIÁRAÇÃO DANDO CIENCIADE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO)
Declaramos em atendimento ao preüsto no Edital de Pregão no.
/2otg, que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

-

l.ocal e data

Assinatura e Carimbo Representante lêgal

i,.a

atq t') c

ú
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO B ERNARD9
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

..Ir'

j,:

CNPI: 06.125.389/0001-88

ANEXO\II

PROCESSO ADMINISTRATTVO NO

Contrato no

----

cPL- PMSB/MA

CPL- PMSBA,IA
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE IIM I.ADO,
PREFEITTIRA MUNICIPAL DE SÃO
BERNAR.DO/MA E DO OUTRO I.ADO A EMPRT^SA:

A

A PREFEITURA MTINICIPAL DE SÃO BERNARDO,

Pessoa Jurídica de Direito

Público Interno, inscrita no CNPJ no 06.125.389/0001-88 , corn sede na Pça Bernardo Coelho de Alnreida
863 - CentÍo, SÁO BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada
por, -------------residente e domiciliado na cidade de --------------------, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa
Inscrita no CNPJ: ------------------, estabelecida --------neste ato representada
pelo --------------------------------- RG;
CPF: ---------residente e

---------- doravante denominada CONTRATADA, têm
domiciliado na Rua o----:-entre si justo e pactuado, nos termos contidos na pmposta objeto do PP no ----------------, e PROCESSO
que se regerá pela t€i n.o 8.666/93, mediante as cláusulas
ADMINISTRATIVO NO
e mndições seguintes;

c[Áusur.a PRIMEIRA - DO OB.TETO O pr€sente
ADMINISTRATIVO No

---------

CONTRATO tem por base legal o PROCESSTO

CPL-PMSB, tendo por objeto

--------. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Fdital seus anexos e a Proposta
da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de ünculação ao edital de licitação ou termo que a
dispensou ou inexigru, ao conüte e a proposta do licitante vencedor.

CIÁUSTII.A SEGI.INDA - DO VAI-OR

de R$: ------------- ( ------------------------), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam

O Valor global pela aquisição do objeto contratual é

sobre o objeto do contrato.

CTÁUSUT.E TNNCEIRA - DOS RECTIRSOS FINANCEIROS
DGS TERMOS DE REFERÊNCIA: As desp€sas decorrentes da contratação da presente
licitação correrão por conta de Recursos:
Dotação Orçamentária:
FINANÇAS o4.122.oo5o.2o12.oooo - MANTITENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
339o3o - ooo - Material de Consumo
OS
õ+.rzà.ooso.zozr.oooo - MANUTENÇÃo DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E sERvl
t2.36t.o832.2tg7.oooo - MÂNUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 40%
339o3o - ooo - Material de Consumo

iã.ãoá.oasz.zrog.oooo - MÂNUTENÇÃo
339o3o - ooo - Material de Consumo
Ti.zos.oqzr.ztos.oooo - MANUTENÇÃo
339o3o - ooo - Material de Consumo
ià.jOi.oo5o.zoss.oooo - MANUTENÇÃO
339o3o - ooo - Material de Consumo
10.122.ooso.2os4.oooo - MÀNUTENÇAO

Do ENSINo INFANTIL E PRÉ-Bscom

DA EDUCAÇÃo DE JovENS E ADULToS
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DA SEC. DE SAUDE

.J

I

MUilICIPAI DE SÃO BERNÀRDO !-tac. tQ
EsrADo Do MARAilHÃo i lir ..:. ]Ê.ili
CNPJ:06.125.389/0001-88 I ri, ,i,

PREFEITURA
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339o3o - ooo - Material de Consumo
1o.3o1.o34o.1015.oooo- MANI-_rTENÇÃO DO FUNDO MUNtCTpAL DE SAúDE
339o3o - ooo - Material de Consumo
1o.3o1.o34o.2o72.oooo MANUIENÇÃO DO pAB - FIXO
S39o3o - ooo - Material de Consumo
08.122.oo5o.2073.oooo - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNClA SOCIAL
339o3o - ooo - Material de Consumo
08.243.0835.2o94.oooo - MANUTENÇÃO SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULO-SCFV
339o3o - ooo - Material de Consumo
o8.244.o834.2o98.oooo MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM ASSIST SOCIAL-CREAS
339o3o - ooo - Material de Consumo
o8.122.o834.2o93.oooo - 49MANUTENÇÃO DO PROGRAMÁ G-SUAS GESTÃ

oÁsur-e quenra - Dos acRÉsrMos

A CONTRATADA fica obrigada

E srJpREssÕEs

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acráscimos ou supressões

que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até z5% (ünte e cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contrato, em obsenáncia ao art. 65 § ro da tei 8.666/93.

crÁusuLa qurNTA - Do pRÁzo DE vrcÊNcra

ügor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia -----/ ---- l----, podendo ser pronogado, após manifestação das partes envolúdas, mediante Termo Aditivo, conforme
O presente contrato entrará em

aúigo 57, inciso I, da Lei no 8.666/93,

e suas alterações.

crÁusrn-e. srxre - DA FlscNlrzaÇÃo
A fiscalização do Contrato será efauada por servidor designado pela Secretaria de
que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fomecimento
observando, bem como pnrçnr a aplicação das penalidades preüstas dese instrumento.
crÁusur-e. sÉrrMA - Do PAGAMENTO
O pagâmento s€rá efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos

já

a

Nota Fiscal deve está deüdamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30
(trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
transfer€ncia bancaria em conta corrente da CONTRATADA do Banco ------------------, ABência
--------- Conta corrente --------------, uma vez satisfeitas

as condições estabelecidas neste Contrato.

--

-

PARÁGRAFO SEGUNDO Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de
correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que
o problema seja definitivamente sanado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garanüa por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato,
e qualificação
em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habili
exigidas na licitação.

a

CONTRATANTE não pagará juros de mora por
cobrado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por
PARÁGRA.F'O QUARTO -

pâgamento,
pendência ou

descumprimento de condições contrárias.

CTÁUSUI.A OITAVA - DO REÀIUSTE
O valor do presente Contrato so poderá ser reajustado durante o prazo de sua rigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CTÁuSt,T.e NONA - DAS OBRIGÂCÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execu@o do contrato;
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b)

-

Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável

pelo acompanhamento e fiscalização da execu$o do objeto do presente contrato. Âo
servidor designado, compete entre outras obrigações, verificar a quálidade, inüolabilidade
das embalagens, estado de conservação e validade dos pncdutos, anotando em registro
póprio todas as oconências relacionadas a execu@o do contrato determinando o que for
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRATADÀ informações adicionais, para dirimir duüdas e orientala em todos os

c)

casos omissos;

d)

As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoÉo das medidas
con\,€nientes;
Receber o objAo do contrato na forma do art. 73, inciso

e)

II,

alíneas a e

b da tei

8.666/%.

crÁusur.e oÉcrüra - oes ornrcecÕns oA coNrn,q,rADa
O prcsente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:
a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
Administração, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a
qualidade.

c) Manter preposto com anuência

da

Administra$o Municipal na localidade da prestação

do serviço para representáJo na execução do contrato

e

prestar esclarecimentos necessários

ao sen'idor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a
Secretaria Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administratil'o, compreendido entre o8:oo h as 12:oo
como sendo o horário administraüvo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a
sexta-feira;

e) Cumprir fielmente o estabelecido

nas clausulas e condições do presente contrato e de
seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em
úgor para perfeita execução do contrato;

f)

Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do cutrato

respondendo pelos encargos trabalhistas, preüdenciários, e comerciais resultantes da
execução do contrato e outros @rrespondentes;
g) Responder pelos danos causados direlamerte a administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetrado pela Secretaria
Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
contrato em que se verificarem úcios, defeitos ou incone@es resultantes da execução.

CIÁSTII.A DÉCIMA PRIMEIRA. DAS PENAUDADES
O descumprinento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obriga@es ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADÀ as sanções preüstas na lri Federal no 8.666193, aplicando nos
artigos 8r a 88.

- O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste
CONTR{TÀDÀ, à multa de mora correspondente a o3% (tÉs centésimos por cento) ao
do fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento).
PARÁGRAI'O PRIMERO

tará a
valor

PARÁGRAFO SEGIIND0 - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a Co
garantida a préüa defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou
as seguintes sançõ€s:

a)

Advertência;
Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Conüato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a administração, por prazo não superior a oz (dois) anos;
b)
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
enquanto p€rdurarem os motivos determinantes da punição.

e) As san@es preústas nas
conjuntamente com

a

alíneas "a",

preüsta na alínea "b".

a

Administração Pública

"c" e "d,, podendo ser

aplicadas

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à
CONTRATADÀ e publicada no jomal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legâI, excluidas
os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

cr,ÁsulÁ oÉcrul, srcrrNoe - oa nrscrsÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências @ntratuais e
preüstas em lei.

as

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaqões, proietos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contrâtuâis, especificações, projetos e
prazos;
c) - a lenüdão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a compnrvar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, s€m justa causa e preüa comunicação à
CONTRATANTE;
fl - a subcontratação total ou parcial do seu objao, a associação da CONTRATÂDA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
inmrpora@o não admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determina@ regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria

Municipal de Secraaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § ro do
art. 67 de§a I€i Federal no 8.66ó193;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência ciül;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONIRATADÂ;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execuÉo do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no procrsso atlministrativo a que se refere o c.ontrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRÂTANTE, compras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permiüdo no § 10 do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a r2o (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspensôes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações p€las sucessivas e oontratualmente impreústas
desmobilizações e mobilizações e outras preüstas, assegurado a CONTRÁTADA,
nesses casos,

o direito de optar pela

suspensão

do cumprimento das obriga@s

assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
peúurbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de
a normalizarla a
optar pela swpensão do cumprimento de suas obriga@es

situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO Os casos de rescisão contratual serão
processo, assegurando o contradiúrio e a ampla defesa.

-

nos autos do

PARÁGRÂI'O SDGUNDO - A rescisão de§e Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Adrninistração nos casos enumerados
nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
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b) amigável, por acordo entre

âs partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conreniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

cIÁsu.e

oÉcnvre TERCEIRA. Do RECEBIMENTo Dos PRoDUToS

Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma cunstante nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido mnforme Cláusula Décima, sendo que os
serviços que não saüsfrzerem as condi@s citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a
disposi@o da CONTRATADÂ para serem corrigidos, denüo do prazo e§abelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO

-

A critério da Prefeitura Municipal de sÃo

BERNARDO

@erá

ser

concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2a vez, o contrato
poderá ser rescindido. A CONTRÂTADA será noüficada para regularizar no prazo Maximo de rS (quinze)
dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades prcvistas no Art. 8z da l.ei n' 8.666/gS;

crÁsura »Écnae. eurNTA

- DAs ALTERAçÕES
Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas justificativas, no caso preüsto no art. da l,ei

n' 8.666/93.

crÁusure, »Écrlvre snrre - oa plrsucAcÃo

Dentro do prazo de 20 (ünte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE pror.'idenciará
publicação em resumo, do presente Contrato.

CTÁUSII.A SÉTIMÂ - DO T'ORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maraúão,

será o competente para

a

dirimir dúvidas

ou pendências resultântes deste Contrato.
E por estarem de acordo, depois de lido e aúado conforme, foi o presente instrumento
lawado em 3 (tÉs) úas de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

SÃO BERNARDO(MA),

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
CONTRATANTE

CNPJ:

-------CONTRATADA

TESTEMUNTIAS;

la
20
CPF:
CPF:

