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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

PM. FOtHANO

p.q.lcEss0

ALlDAD

Vi

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA No 862 - CENTRO - sÃo
BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

TIPO: MENOR PRE(IO POR LOTE
ABERTTJRA:

I)ÂTA: rz de fevereiro de zozo - HORAS: r5:oo

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2o2oo1o23- CPLIPI,ISBÀLq.
CON\IITE N. o o t2/zo2o

A PREFEITLIRAMUNICIPAL DE SÃO BERNARDO,localizada à Pç Bernardo Coelho deAlmeida
862 - Centro - São Bernardo - MA, através de sua COMISSÂO PER\,ÍANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL instituída pela Portaria no oo3 de o3 dejaneiro de zozo, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará Licitação na modalidade CONVIIE para Contrata€o de empresa
para presta@o de serviços de anima@o e estrutura fisica do Cai<l^AVAL zozo . Carnaval no
período de 22 A 25 de fevereiro de zozo atendendo a Prefeitura Municipal de São Bemardo/IvlA;
em regime de MENOR PREÇO, do tipo IvIENOR PREÇO POR LOTE, a ser regida pelas normas
deste Edital, pelas disposi@es da Lei Federal no 8.66ó,/93, e legislação pertinente. A CPL receberá
a DOCI.IMENTAÇÃO e PROPOSTA até as o8:oo hs do dia rz de fevereiro de zozo em seu
endereço supracitado, em ato público, atendidas es especificaçôes e formalidades dos anexos que
seguem:

r. OBJETO:
1.1 O objeto da presente licita@o, consiste na Contrataqão de empresa para prestação de sewiços
de animaSo e estmtura fisica do CARNA!'AL 2o2o. Carnaval no período de zz A z5 de fevereiro
de zozo atendendo a Prefeitura Municipal de São Bernardo/lv{-A, conforme anexo L

1.2 O tipo de licitação para este convite: MENOR PREÇO POR LOTE
2 A Prefeitura N4unicipal de São Bernardo se compromete:
a) Recebimento e protocolo de eventuais recursos adminjstrativos com encaminhamento para
análise da CONTRATADA;

2 - DA VIGÊNCIA DO CONTR{TO
2.1 - O contmto â ser firmado entre as partes terá vigência até 3r de dezembro de zozo, contados
da data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da contratalte.
2.2 - A licitante vencedora ao ser convocada para a assinatura do respectivo contrato, deverá
apresentar-se no prazo máximo de o3, (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação.

3 . FORM-A. DE PAGAMENTO:
S,.1 - C) pagamento será efetuado através de transferência bancária, após a e
e atestada pelo Setor competente

.1 - I:A-SE DE IIÀBI LITAÇÃO - F]N\ELOPE No. ()1!

4. r - Os proponentes deverão apresentar para a Fase de Habilitaçâo o

úo de nota fiscal

u porprocesso
de cópias já devidamente autenticados em cartório competente, ou reco
Permanente de Licita@o os seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

o pela Ccmissâo
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b) Ato constitutivo, estatuto ou coÍrtrâto social em vigor, devidamente registrâdo, em se tratando de
sociedades comerciais e, no cc) Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedade civil,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio.
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeirâ em limcionamento no
país, e ato de registro ou autorizâção para funcionamento expedido pelo ôrgão competente, quando
a atividade assim o exigir;

4.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadâstro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;

b) Prova de inscrição no cadastÍo de contribuintes esÍadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contrâtual.

c) Prova de regr.úaridade fiscal perante a Fazenda Nacional mediânte apresentação de cenidão
unihcada expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGF}Q, referente a todos 06 créditos tributários federais e à Divida Ativâ da União
@ALI) por elas administrados, inclusive os previdenciírios (PORTARIA PGFN,'RFB N" 1.751, DE
03 DE OUTLrBRO DE 201,1);

d) Prova de regüaridade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa
de Débito, expedida pela Secretaria de Estado da F azenda, da sede do proponente, ou outÍa
equivalente, na forma da Lei;

e) Prova de repplaridade para com a FazendaMunicipal, mediante apresentação de Cefidão Negativa
de Débito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma da Lei;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Gârantia por Tempo de Serviços - FGTS, através da
âpresentação do CRF Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caira Econômica
Federal, demonstÍando situação Íe€ulaÍ no cumpÍimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos peÍante â Justiça do Trabalho, mediante a

apresentaçâo de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

h) As microempresas e empresas de pequeno poÍte deyeÍâo apÍese tartoala à documentação exigid,n
para efeito de regularidade frscal, mesmo quf cstô apÍtsenlc alguna ÍtstÍição.

i) Quando uma microempresa ou empresa de pequeno pofte for declarada vencedora e haja alguma
restrição quanto àÍegularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por ipual periodo a critério da Administração Púb1ica, para regularização da documen
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negâtivas ou pos m
efeito de negativa.

j) A não regularização da documentaçàono prazo acima previsto, implicará em decadênc
à contratação, sem prejuizo das sançôes previstas no art. 81 da Lei 8.ó66 de 2l de junho de
sendo facultada à Administração convocaÍ os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

ào,

lto
93,
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4.3. DAQUALIFICAçÃO ECONÔMICA E FINANCEIRÂ:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor ludicial da sede da pessoa
juridica.

5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA C EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
5.r - Se a participante do certame lbr empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá
apresentar toda a documentação exigida para el'eito de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, conforme estabelece a [,ei Complementar notz3f2ot)6.

5.2 - Havendo alguma restri@o na comprova@o da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de oz(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regulariza@o da documenta$o, pagamento ou parcelamento do débito. e em jssão

de eventuais certidões negaLivas ou posítivas c,om efeito de certidão negativa.

5.3 - A não-regulaúza@o da documentaçâo, no prazo previsto no §ro do Art. .14, da LC rz3rrzoo6,
implicará decadência do direito à contrataqão, sem prejuízo das sanqões previstas no fut. 8r da
Lei no. 8.666, de zr de junho de 1993. sendo facultado à Administração convocar os Iicitantes
remanescentes, na ordem de classificação, pâra a assinaturà do contrato, ou revogar a licitaçào.

S.4 - Na licitaqão será assegurada como critério de desempate, preferência de côntratação pam as
microempresas e empresas de pequeno porte.

5.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até ro9á(dez por cento) superiores
à proposta mais bem classiJicada.

5.6 - Para efeito do disposto no ArL q4 da LC rz3/o6. ocorrendo o empate, proceder-se- á da
segurnte forma:

a) A microempresa e empresa de pequeno porte mâis bem classilicada poderão apresentar
proposta de preço inferlor àquela considerada vencedora do certame, situaçào em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b). Não ocorrendo à contrataçào da microempresa ou enlpresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput do Art. 44, da LC rz3/zoo6, serão convocadas as remanescentes que poruentura
se enquadrem na hipótese dos §§ ro e 20 do ArL 44 da LC t23l2oo6, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito.

c). No <nso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se en@ntrem nos intervalos estabelecidos nos §§ ro e 20 do Art. 44 dâ LC t23l2oo6,
será realizado sorteio entre elas para que identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

d). Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do ArL 44 da LC 1'23120o6, o
ob-ieto Iicitado será ad-iu dicado ern favor da proposta originalmente vencedora do certame

e) O disposto no Art. 44 da LC 123,/21106, somente se aplicará quando a me
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6 - PR()POSTAS DE PREÇOS - EN\.TÍ,OPU No. ()2:

inicial nào
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QUANl' 1)I,\S

ô.164,00
1.51t 00

2.151.00 8.601 00
01 x 150 693 00

-) ;-l 00
36.200 00

RS: 76.71)4.{10

6.r - PRAZO DE VALIDADE -As propostas consigradas vincularão o proponente no prazo de 6o
(sessenta) dias, contados da abertura do rrertame.

6.2 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - o julgamento e classifica@o das propostas, serão
avaliados em função do MENOR PREÇO POR LOTE, classificando-se em primeiro lugar a
proposta formulada de acordo com as especificaqões anteriormente descritas e que consignar o
I\'IENOR PREÇO POR LOTE. Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério de sorteio, conforme Art.
45, parágrafo segundo da l,ei 8.66619s.

6.3 - FORMA DE ETÁBORAÇÃO DAS PROPOSTAS:
a). As propostas deverão ser datilografadas ou impressas em português, datadas e assinadas pelos
representantes legais das licitantes, rubricadas nas demais folhas se houverem, isentas de
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas.
b) Consignar o PREÇO TOTAL em algarismos romanos e por ãtenso, em moeda corrente
nacional;
c) O preço ofertado deve conter a incidência de impostos no total geral da proposta,já incluídos
os custos de frete, considerando o local dos sewiços e outms previstos neste irstrumento, com
encargos fiscais. comerciais, sociais e trabalhistas, cotados em moeda corrente naciorral.

VALOR
UNI'I'ÁRIO/DIA

7- DOS RECURSOS
Em todas as fases da presente licita@o, serão observadas âs normâs previstas nos incisos, alíneas
e parágrafos do art. 1o9 da L€i 8.666/93 e alteraqões pnsteriores.

8. DAS PENALIDADES
8. r - A empresa contratada que incorrer nas responsabilidades prescritas nos artigos 8r "caput",
86 e 82, da tei Federal n' 8.666,19g, alterada posteriormente, ficará sujeita à aplica@o de:

8.1.1 - Multa de o,S% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, limitado está
a o5(cinco) dias após a solicita$o da Prefeitura, após será corsiderado inexecução contratua.l,

8.1.2 - Multa de S% (cinco por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução parcial do
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de
com a Administra@o pelo prazo de 01 (um) ano:

8.r.3 Multa de ro% (dez por cento) sobre o valor do contrâto no caso de tlo
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimen
com a Administraqão pelo prazo de r.2 (dois) anos:

ITEN,I
DESCRIÇAO DO

sERVIÇO UND VALOR
TOTAL

I PALCO TAM; 12x8mt L]ND 01

0l

0.1 8..132.00
2.1 00

0-1 11.532,00
3.633.00

l Som PA de 38 UNI)

l ILUIVIINAÇAO LTND l0 0l

l GE R-A,DOR I8OKVA UND 0l 01
SEGURANÇA LTND 10

o BANDAS LOCAIS - UND

ntratar

o

lI
l
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8.2 - Independentemente das multas previstas, a Administração mulicipal poderá, garantida a
defesa prévia, aplicar as seguintes sançoes:

a) advertência;

b) suspensão temporária de participação ern licita@o e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a oz (dois) anos;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contrâtar com a Administração Pública.

8.3 - A inexecu@o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contrahmis e legais aplicáveis. Crnstituem também, motivos para a rescisão do contrato os
arrolados no arL 7a àaLer 8.666193

8.4 - A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for o caso, cobmda
judicialmente;

8.5 - Nenhum pagamento será feito à empresa ad.iudicada vencedora que tenha sido multada,
antes de paga a multa,

09 _ DA DOTAÇ4.O ORÇAMENTÁRJA
As despesas decorrentes da coúratação oriunda desta licitação correrão por conta da dota@o
orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMETiTÁRIA

13.392.os1o.2o3o.oooo - APOIO AATI\l FOLCLÓRicAs. CULT. E ARIISTICAS
339039 - ooo - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

.10 - DISPOSIÇÕES FINAIS:
to. t - Os proponentes para participarem desta licitaqào, deverão estar de pleno acordo com todas
as condiçôes estabelecidas neste edital Iicitatóúo.

ro.z - As empresâs licitantes, que não atenderem, ou tbrem divergentes com as condições
estabelecidas e previstas neste Edital Licitatório, na Fase de Habilita@o, ou na Fase de
Julgamento das Propostas, que contiverem preços excessivos, e7'ou manifestamente inexequíveis,
serão declaradas INABILITADAS eiou DESCI,ASSIFICADAS, respectivamente, pela Comissâo
Permalente de Licitaçóes.

1o.3 - O contrato administrativo derivado da presente licita@o, poderá ser rescindido na
ocorrência das situações elencadas no artigo 77 e seguintes da l,ei Federal n'8.666/93, em sua
atual redaçâo.

ro.4 - A rescisão urilateral decorrente das hipóteses previstâs nos incisos I, I1, V e do artigo
z8 da t ei 8.666/93, não dispensam a aplicaçáo de outras salrqôes cabíveis e lega

ro.5 - Os documentos para a FASE DE HABILITAÇÀO. bem como. as PRL)P
deverão ser apresentados ern envelopes distintos, devidamente lacrados,
indicação na parte externa (exemplo):

Ços,()
seguirlte
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TRO - SAO

PREFEITUR c, MUNrcrpAL DE sÃo enRNARDo
CARTA - CONVITE No. orz/zozo
OBJETO: REALIZAÇÃO D(] CARNAVAL ZOZO DA CIDADE DE SÃO BERNARDO/}LA,

ENVELOPE No. r "DOCTIMENTAÇÃ(-)", quando for documentação e
EN'!'ELOPE No. 2 "PROPOSTA DE PREÇOS", quando for proposta de preços.

ro.6 - Os envelopes no t e 2 contendo respectivamente a "Documenta@o e Proposta de Preços"
deverão ser enúegues no Setor de Licitações, Pç Bernardo Coelho de Almeida 862, na cidade de
Sào Bemardo, Estado do MaranhÀo, para serem protocolados impreterivelmente até às o8:oo
horas do dia rz de fevereiro de zozoe abeúos em ato público na presença da C.omissão Municipal
de Licitação e dos representantes dâs empresas licitantes presentes à o8:oo horas do mesmo dia.

ro.7 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, aquele que
o tenha aceitado sem obje@o ou venha apontar depois do julgamento falhas ou irregularidades
que o viciaram, hipótese em que tal comuricação nâo terá efeito de recurso (Art. .1r, parágrafo ro.
e zo. da Lei 8.666/93).

ro.8 - Nenhum tipo de impugnação a este edital licitatóío. bem como Recurso Administrativo,
será aceito por via "fax ou e-mail", e somente será considerado váLido se for entregue em original
e protocolado no setor de protocolo da Prefeitura Municipal, no endereço Comissão Permanente
de Licita@o - CPL, Pç Bernardo Coelho de Alneida 862, nesta Cidade, aos cuidados da Comissâo
Municipal de Licitaçôes.

ro.9 - Os licitântes poderão colher intbrmaçôes adicionais eventuâlmente necessárias sobre o

certame junto à Comissão Permarente de Licitação - CPL, Pç Bernardo Coelho de Almeida 862,
nesta Cidade, no horário de 8:oo as rz:oo horas, obedecendo aos seguintes critérios.

ro.ro - Não serão levadas em considera@o, pela Comissão, quaisquer consultas, pedtdas, ou
reclamações relativas ao Convite que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente
protocoladas, ou por fax, até oz (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos
envelopes. ressalvado o disposto no § zo do Art. 4t da Lei no 8.666/93.

10.11 - Em hipótese alguma serão aceitas manifestÂções verbais qualto ao Convite.
10.12 - Os esclarecimentos aos co nsulentes serão co s a todas às demais tirmas que
tenham adquirido o presente Convite.
11 -12 IÍrtegra o presente Edital, como se

Prefeitura Municipal de Sâo o3 de fevereiro de zozo

anscritos, a Minuta do Contrâto

ELIZA
Presidente da

^\. I,I\IA
oM cipal de Licitação
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TI§rENTRO -

ANEXOI
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

C0NTRATO Ne ---*-- I -----
pRADM: Ns_/_ _ CPL-PMSB/MA

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL,

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A
EMPRESA 

-., 

E DO OUTRO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂo BERNARDo.
MA.

situada
inscrita no CNPI sob o no doravante denominada simplesmente

"GoNTRATADA" e do oufo lado a PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA, situada pç Bernardo
Coelho de Almeida 862, Centro - São Bernardo - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPI sob o no
06.125.389/0001-88, neste ato representada por seu Presidente, Senhor residente e
domiciliado na cidade de doravante denominado simplesmente C0NTRÂTANTE, acordam
em assinar o presente Contrato resultánte do CoNVITE N.s _/- tudo de acordo com a Lei Federal
no 8.666 de 21 de 06 de 1993 e suas alterações na Lei no 8.883/94, o qual será regido pelas Cláusulas
seguintes:

cúUsUIÁ PRruEIRA - Do oBIETo
O presente contrato tem por base legal o processo AdminisE:aüvo na

referente ao Conüte 

- 

tendo por obieto Contratação de empresa para prestâção de serviços de
animação e estrutura físicâ do CARNAVAL 2020. Carnaval no perÍodo de 22 A25 de fevereiro de 2020 .

Obriga-se a CONTRATADA a fomecer à CONTRATANTE, Os fornecimento mnstantes do Edital, do qual a

C0NTRATADA foi vencedorá; Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital,
seus anexos e a Propostâ da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao
edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do Iicitante vencedor.

cúUsUIÁ SEGUNDA - DA EGcUçÂo Ix) coNTRATo
Os serviços constantes do Edital supra-citados serão realizados conforme solicitação da

C0NTRATANTE, de acordo com a necessidade verificada. A C0NTRATADA cumprirá o objeto deste Convite,
no prazo pré-estabelecido neste Edital e seus Anexos do convite ns 

- 

- CPL;

CúUSUIIT TERCEIRA - DO VÁJ,OR
A CONTRATANTE pagará à C0NTRATADA medianG nota fiscal, tendo o presente confato

valor de --------
CúUSUI,A QUARTA - DO REAJU§TT
Em caso de reajustamento, o mesmo será realizado com base nos índices estabelecidos

pelo Governo Federal.

cúu§utÁ eutr{TA - Dos AcRÉscIMos ou suPREssÕEs
Além do que estabelece o CONVITE, fica a licitante obrigada a aceitar nas mesmas

condições contatuaig o aumento ou a redução da quanüdade mnu-atada até 257o do valororiginal.

CúUSUIÁ sDffA - DA DOTAçÂO ORçAMENTÁRIA

Aos =.........-/_/- de um lado a Empresa

As despesas decorrentes da execução do obieto correrão por contâ da seguinte Dotação:

I

N
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DoTAÇÁo oRÇAurxrÁnu
13.392.0510.2030.0000 - Apoto A ATry. roLcLóntces, cuLT. E ARTISTICAS
339039 - 000 - Outros Serviços de terceiros Pessoa lurídica

cúusulÁ sÉm,tA - DA vINcuLAçÂo: o presente contrato vincula-se ao edital de
coNvTrE N.e _ e à proposta da CoNTRATADA.

cúUsULA ortAvA - DA VIGÊNCIA Do C0NTRATo: o presente contrato entrará em
vigor na data de sua assinatura e nndar-se-á no prazo de execufo de -.--.-- (-..----) meses, podendo
o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas â obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a Administração de acordo com o arL 57, inciso I, da Lei nq 8.666/93

CúUSUIÁ NONÂ - DA FISCALIAIçÂO: A fiscalização do Contrato será eferuada
pelo Sr, ------- oue Doderá a oualouer temDo, determinar o oue for necessário à
regularização dos serviços obseryando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste
instrumento

cúusuLÁ DÉCIMA- DAs oBRIcAçôEs DA CoNTRÂTANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização

da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigaçôes,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o
que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;

c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitaçâo
escrita da CONTRATADA, informaçôes adicionais, para dirimir dúvidas e orientações em todos os casos
omissos;

d) As decisôes e providências que ultrapassarem as competências, do
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;

cúUsUIÁ DÉGITíA PRIMEIRÂ _ DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA
CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Executar o objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de fornecimento expedida pelo Setor responsável;

b) 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 vigor
para perfeita execução do contrato;

c) Arcar com todas as despesâs, exiSidas por lei, relativas ao obieto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do
contrato e outros correspondentes;

CúUSUIÁ DÉC|MA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das

obrigações ora estabelecidas, suieitará a CONTRATADA as sanções preüstas nos artigos 81 a 88 da Lei

Federal n'8.666/93.

PARÁGRÁFO PRJMERO - O atraso injustincado no cumprimento do obieto deste
Contrato suieitará a CONTRATADÀ à multa de mora correspondente a 0,30/o [Eês centésimos por cento)
ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10%o (dez por cento).

PARi(GR.aFo SEGUNDo - Além da multâ indicada no parágrafo anterior, a

CoNTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADÀ na hipótese
totãl ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;

tnexecuçao
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b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Confato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a administração, por prazo não superior a 02 (doisJ anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou conFatar com a Administraçâo

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

conjuntamente com a prevista na alínea "b".
PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita

comunicação escrita à CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado, constando o fundamento
Iegal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

DÉCIMA TERCEIRA - DA REscIsÂo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as

conseqüências contratuais e as preüstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e

prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obr4 serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;

0 - a subcontrataÉo total ou parcial do seu objeto, a associação da CoNTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não
admitidas no edital e no contrato;

g) - o desatendimênto das determinações regulares emanadas pelo servidor a
comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, âssim como a Secrekirio dessa Casa

Legislativa;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1q

do art. 67 desta Lei Federal ne 8.666/93;
l) - a decretâção ou a instauração de insolvência civil;

l) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

C0NTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou compras,

acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1s do arL 65 desta
lei;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escritâ da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) diat salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou Buerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prâzo,

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
impreüstas desmobilizações e mobilizaçôes e outras previstat assegurado a CONTRATADA, nesses

casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;

o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade públic4 grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assêgurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigaçôes até que seja normalizada a situação.

PARÁGRÂFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampia defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

1
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a - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos
enumerados nas alíneas'a' a'i' desta cláusula:

b- Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

c) ludicialmente nos termos da legislação

DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAçÔES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produz
efeito legais se processada por escrito, mediante protocolo ou por meio de registro, que comprove a sua
efetivação, não sendo consideradas comunicaçôes verbais.

DÉCIMA QUINTA - DAs ALTERAçÔIS
Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas justincativas, no caso previsto no

art. da Lei n' 8.666/93.

DÉCIMA sExTA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de SÂO BERNARDO/MA, para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da execução do presente Contrato.
E por combinarem com todas as cláusulas e condições contratadas, assinam este

insfumento de Contrato de Fornecimento, em 03 (três) üas de igual teor e forma, que vai também assinado
por duas testemunhas a !.ldo presente

SÃo BERNARDO -MÀ EM

Contratante Contratada

TESTEMIINIL,\S

CPF: CPF:
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MoDELo DE DECr-aRAÇÃo

trcranaçÃo eM cIrMpRrMENTo Ao Drsposro No rNcrso )xxrrl Do
ART. f DAcousrm;rçÃo TnDERAL

Ref.: CONITIE NR. o12l2o2o

Prezado Senhor,

(nome da emoresa) . CNPJ no
sediada em (endereco completo) , por intermédio de seu representante Iegal
Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade no

e do CPF no , DECIá,RA para fins do disposto no inciso
V do art. z7 ü I*i no 8.666, de zr de junho de 1993, acrescido pela ki no 9.854, de z7 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabaiho notumo, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressaha: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afrrmativo, assinalar a ressalva acima).

. -.... - - - -....... (.. -. ), ....... de de zozo.

(nome, cargo, assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, deüdamente idenüficado)
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Jr

orcranaÇÃo or nrnxrsrÊNclA DE FATos

SUPERI'ENIENTES TMPEDTTWOS Dn nerrr,rraçÃO

Ref.: CONITIE NR. o12l2o2o

Prezado Senhor,

ínome da emnresa) CNPJ no
sediada em íendereco comnleto) por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portador{a) da Carteira de Idenüdade no

e do CPF no 

-, 

DECIÁRÀ sob as penas da [ei, nos termos
do § zo, do art. 32, da Lei no 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que
seja impediüvo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . ) , ....... de ................... de zozo.

(nome, cargo, assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, deüdamente identificado


