
PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: O6.125.389/0001-88

RECIBO DE RETIRÁDA DE EDITAL TOMADA DE PREÇO
N". 002/2021- PMSB/MA
Razão Social:

Endereço:
E-mail:
idade: _ Estado: _ Telefone: _ Fax: _
Pessoa para contato:

Recebemos através do Presidente da CPL (aJ, nesta data, Cópia do instrumento convocatório da
licitâção acima identifi cada.

CNPI N"

Local:-_de_de_.

Assinatura

Senhor(al Licitante,

Obietivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São Bernardo e essa
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital
supra à Comissão Permanente de Licitação.

O não encaminhamento do recibo exime Presidente da CPL de enviar qualquer comunicaçâo de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.

São Bernardo - MA, 

- 
de 

- 

de 2021.

ELIZADOSSALIMA
PRESIDENTE DA CPL



PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAL TOMADA DE PREçO Ne 002 1202t- CpL
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 2OZLOO46 /2OZI -CPL-PMSB

A Prefeitura Municipal de São Bernardo situada na Pça Bernardo coelho de Almeida nr 862
- Centro - São Bernardo/MA, através da Comissão Permanente de Licitação, instituÍda por Portaria
do Poder Executivo Municipal, de janeiro d,e 2027, torna público, para conhecimento dos
interessados que, de acordo com as Leis Federal no 8.666, de 21de junho de 1993 e suas alterações
introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de junho de 1994, realizará Processo Licitatório, na
modalidade TOMADA DE PREÇO, no tipo MENOR PREÇO, REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, para
contratação de empresa especializada para Construção de uma escola de um paümento com 06
salas e com quadra de interesse da secretaria de Educação de São Bernardo/MA, RECURSO: FUNDO
NACIoNAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÂO - FNDE - NR. 23400.00343 9 /2020-39, no
municÍpio de São Bernardo/MA descritos no item 1. deste Editâ1.

O recebimento da documentação dar-se-á no endereço acima, até às 08:00 horas do dia 24
de agosto de 2021, quando será dado início à abertura dos envelopes de "Habilitação e Propostas".

1.Do Obieto:
0 objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os

seryiços de Construção de uma escola de um pavimento com 06 salas e com quadra de interesse da
secretaria de Educação de São Bernardo/MÀ RECURSO: FUNDO NACIONAL DE
DESENVoLVIMENTO DA EDUCAçÂO - FNDE - NR. 23400.003439 /2020-39, no município de São
Bernardo/MA, de acordo com as planilhas em anexos.

2. Dos TERllo§ DE REFERÊNCn: Do§ TERM0S DE REFEREIiICIA: As despesas
decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta de Recurso: FUNDO NACIONAL
D8 DESENVOLVTMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - NR.23400.003439 /2020-39.
Dotação 0rçamentiária:
PODER O2 PODER EXECUTIVO
ORGÂO O7

UNIDADE OO

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÂO

72.367.0421..1025.0000. CONST.REF. E AMPL. DE UNID. ESC. ENS. FUNDEMENTAL
449051.00 - Obras e Instalações

2.3. PRAZO DE VAUDADE DAS PROPOSTAS E VALOR:
Propostas no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura dos
envelopes.
Valor: R$: ?.066.546,A5 ( dois milhões sessenta e seis mil quinhentos e quarenta e seis reais e

oitenta e cinco centavos).

3. CONDIçÔES DE PARTICTPAçÁO
3.1- Poderão participar desta Licitação empresas que estejam devidamente cadastradas na
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDo e que atendam às condições e, na fase de Habilitâção
comprovem possuir os requisitos necessários à qualificação, estabelecidos neste Edital.

3.2.- O Editál poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido na sala da Comissão Permanente
de Licitação, situada Pça Bernardo coelho de Almeida 862 - Centro - São Bernardo-Ma, e está à

disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 6a feira, no horário das 08:00 ás12:00
horas, onde também poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital: 002 RESMAS

DE PAPEL A-4., na sede da Prefeitura municipal.

4. IMPEDIMENTOS
4.1. É vedada a participação de consórcio de empresas
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4.2. É vedada a participaçâo de pessoa fisica.

4.3. Não será habilitáda a empresa que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública,
Estâdual, Municipal ou Federal, ou que esteia cumprindo suspensão do direito de licitar e de
contratar com os órgãos da Administração Pública Municipal.

4.4 Não poderão participar da presente licitaÉo as empresas das quais servidor do Município seja
gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou subcontratado.

4.5 - cuja íalência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçào;

4.6 - empresas que não tenham o CNAE (Ctassificação Nacional de Atividades Econômicasl
compatível com o obieto da licitação

5. DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO
5.1. fu 08:00 horas do dia 24 de agosto de 2021, a Comissão Permanente de Licitação na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada Pça Bernardo coelho de Almeida 862 - Centro - São
Bernardo-Ma, serâo recebidas as documentaçôes relativa à habilitâção e proposta, bem como dará
inÍcio à abertura dos envelopes da presente TOMADA DE PREÇO. Ocorrendo feriado ou ponto
facultativo na data da licitação, será a mesma realizada no primeiro dia útil subseqúente, no mesmo
local e horário.

6.DOCUMENTAçÃO E PROPOSTA
6.1. Os licitantes deverão apresentâr toda a documentação de Habilitâção e Proposta de Preços no
dia, hora e local citados no preâmbulo deste edital, em 02 (dois envelopes lacrados e invioláveis, em
cuja parte externa, além da razão social e endereço, esteja escrito):

ENVELOPE Ne 01 - com as seguintes indicações na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
COMISSÀO PERMAN ENTE DE LICITAÇÂO
Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro - SÃ0 BERNARDo-Ma
TOMADA DE PREçO na 00?/20?7- CPL
"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÂO"

ENVELOPE Ns 02 - Com as seguintes indicaçôes na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro - SÂo BERNARDo-Ma.
T0MADA DE PREÇo ne oo2/2021-CPL
.PROPOSTA 

DE PREçO"

6.2, 4 - DO CRDDENCIAMENTO

6.2.4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste editãl e na presença da Presidente da
CPL, será realizado o credenciamento do interessado ou seu representânte legal. Para tanto,
obrigatoriamente, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

6.2.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo
eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o
Iicitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tâ1, comprovando estâ
capacidade jurÍdica;
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6.2.4.3- Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser
utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o llcitante e a
praticar todos os demais atos inerentes a TOMADA DE PREÇO.

6.2.4.4 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de pêqueno porte,
mediante apresentâção de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução
Normativa ne 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departâmento 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 uülizar e se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
complementar ne 123, de 14/12/2006, COM DATA DE EMISSÂO A pARTtR DE MAIO DE 20L8.

6,2.4,5 Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de
procuração por instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

6.2.4.6- O representante da licitante presente à sessão deverá entregar a Presidente da CPL o
documento de credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e
CNPI da empresa atualizado, bem como a declaração de âtendimento aos requisitos de habilitação,
em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitaçâo".

6.2.4,7 - Os documentos necessários ao credenclamento poderão ser apresentados em original,
os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada
por cartório competente, ou conferido por membros da equipe de apojo, inclusive a Presidente da
CPL no decorrer da sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados
sempre os respectivos prazos de validade;

6.2.48 - A cada licitãnte 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 licitânte.

6.2.4,9 - A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim
o não comparecimento do licitante ou de seu representante leBal à sessão, inviabilizará 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 atâ ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos,
ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer
dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estârá autorizado a
abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez gue citado documento se encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputa;

6.2,+.LO - recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a

conclusão dos procêdimentos, inclusive assinando a atâ respectiva, sob pena de decadência do
dÍreito ao recurso.

6.2.4.11 - Após o credenciamento, a Presidente da CPL declarará a abertura da sessão e não mais
serão admitidos novos proponentes.

6.7,.4.12, - Credencial de representante do licitânte com a respectiva qualiÍicação ciüI, junto a

Comissão Permanente de Licitação - CPL, a ser entregue separadamente.

6,2.4,13 - Certificado Cadastral junto a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

6.3 - DA HABTUTAçÃO DOS LICTTANTES

6.3.1. A licitante vencedora deverá aprêsentâr, obrigatoriamente, no original ou cópia deüdamente
autenücada em cartório, a seguinte documentâção:
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6.3.1.1 HabilitaÉoJurÍdica

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual, CpF e RG do
Empresário;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleiçâo de seus administradores; CPF e RG dos
Empresários.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercíclo; CPF e RG dos Empresários.

d) Decreto de autorização, em se tratândo de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Certidão Especifica expedida pelarunta Comercial de Origem da Licitante, dentro do
exercício em ügor, obedecendo ao prazo de validade.

Q Certidão Simplificada expedida pela funta Comercial de Origem da Licitante dentro
do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

6.3.2- A participação no presente procedimento licitâtório requer a apresentação de toda a

documentação comprobatória da necessária qualincação no que se refere à:

a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídica (CNPI);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver
relaüvo ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compaüvel com o obieto da
licitâçãoi

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede
da licitânte, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:
. Certidão Coniunta de Tributos Fedemis e quanto à Divida Ativa da União.

c.2J faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
o Certidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa.

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidão quanto à Divida Ativa do Município
o Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN

C) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na datâ de apresentâção da
proposta.

0 CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei
12.44O/2OlAl e à Resolução Administrativa ne 1.47O/2O1AI, expedido pelo portal do Tribunal
Superior do Trabalho, www.tstjus.br/certidao, atualizado o art.29, V da Lei 8-666/93.
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6.4 queurrceçÃorÉcrrcn:

6.4.3. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatÍvel em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - Atestâdo(s) de Capacidade Técnica,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado
deverá este ser com firma reconhecida de quem osubscreveu.

OUTRAS DECLARACÕES

a) Declaração formal e expressa da licitante, que disponibilizará os responsáveis técnicos,
mediante equipe técnica, bem como a qualificação de cada um dos membros, assim como
instalações, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do obleto da
licitação.

Responsáveis pela execução da obra:

* 01 (um) engenheiro civil;

b) Para a comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(eis) técnico(s)/equipe
técnica com a licitânte devê-se admitir a apresenLação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS);
contrato social da licitante que demonstre a condição de sócio do profissional; ou certidão de
registro e quitação de pessoa furídica expedita pelo CREA devidamente atualizada.

A empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá substituir o

responsável(eisJ técnicos) por novo(s) profissional(ais), com a préüa e escrita anuência da
Prefeitura Municipal, mediante a apresentação de acervo técnico comprovando que possui
experiência profissional equivalente ou superior.

No caso de dois ou mais licitantes apresentárem atestâdos de um mesmo profissional como
responsável técnico como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores
desse atestado serão inabilitados.

c) Declaração do licitante de manutenção do(s) responsável(eis) técnico(s)

d) Atestado de úsita técnica fornecido pelo setor responsável, conforme modelo de

Declaração constânte do ANEXO lll deste Edital, indispensável para habilitação.

g.1) A licitante realizará vistâ técnica para informações sobre as condições que poderão afetar os
custos e o andamento dos serviços, bem como para esclarecimentos de dúvidas porventura
existentes,

g.2) As Visitas deverão ser agendadas junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, mediante
requerimento formal da empresa, devendo ser protocolado de 2a a 6a feira, das 08h00 a 12h00, a

partir do dia 03 /O8/2OZ| até o terceiro dia útil que anteceder a abertura da licitação e será
acompanhada pefo engenheiro da Prefeitura Sr. Roberto Miranda Leite. Fone:98 -98329-2327.

para protocolo da Visita

9.2.1) Identificação da empresa: CNPI, endereço e contatos;

6,4,1. Certificado de Registro da empresa e de seu Responsável Técnico no CREA da região a que
estiver vinculado o Licitante, dentro do prazo de validade, que comprove atiüdade relacionada com
o obieto da presente contratação.

6.4.2. Comprovação de possuir em seu quadro pelo menos 01 (um) profissional de nÍvel superior,
com formação em engenharta clvll.
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g.2.2) ldentiÍicaçâo do responsável técnico credenciado da empresa, o qual deverá ser engenheiro
civil: nome completo, número do CREA, endereço e telefone;
g.2.3) Certidão de registro e quitação da empresa no CREA, para fins de identificação do
responsável técnico da empresa;
g.3) O representante credenciado pela licitânte para efetuar a deverá apresentar-se munido de
documentação de idenüfi cação.

9.4) Na técnica não poderá o mesmo profissional representar mais de uma empresa.

e.5) A Prefeitura Municipal de São Bernardo fornecerá na mesma data da sua realização, o atestado

de técnica, que deverá ser anexado a documentação do envelope ne 01 - Documentos de Habilitação
e) Declaração do licitante de sujeição ao edital, na forma do ANEXO [V, de que está de acordo
e se submete incondicionalmente às disposiçôes deste Edital bem como às da Lei Federal nq

8.666/1993 e suas alterações.

f) Declaração do licitante, na forma do ANEXO Vl, de que não possui, em seu quadro de

pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14
(catorze) anos, cumprindo o disposto no inciso XXXlll, arL7a, da Constituição Federal de 1988.

6.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRÁ:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercÍcio social, já exigÍveis e

apresentados na forma dâ lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando

encerrados há mais de 3 itrês) meses da data de apresentação da proposta.

a.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentãdos:
o Publicados em Diário oficial; ou
. Publicados em io.nal de grande circulação; ou
o Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do

licitante; ou
. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicÍlio da licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de

Encerramento; ou
. Por Sistema Público de Escrituração Digital - SPED perante a Secretaria da Receitá

Eederal do Brasil acompanhado do Recibo de Entrega;

a.1.1) O balanço patrimonial e as demonstrações contiábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional

de contabilidade.
OBS: A licitante deve apresentar iunto ao balanço o Certificado de Regularidade do

Profissional responsável pelo Balanço dentro do prazo de validade.

b) Comprovação de Capitâl Social iguâl ou superior a 10o/o (d,ez por cento) do valor
estimado da contratâção.

c) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa iurÍdica, emitida âté 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes,

quando não üer expresso o prazo de validade.

6.5.1 OUTRASCOMPROVAçÔESNECISSÁRIAS
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Empresas, bem como titular ou sócios da concorrente, deveram apresentar as
seguintes certidões:

Certidão Negativa de Inidôneos expedida pelo Tribunal de Conta da União-TCU;
Certidão Negativa de Inabilitados, expedida pelo Tribunal de Contas da União -
TCU;

Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas-CEIS e (CNI);

Certidão negativa de debitos - TCE;

Certidão negativa de idoneidade - TCE;
Suspensas da Controladoria Geral da União (CGUI;

6.6 . ELABORAçÂO DAS PROPOSTAS

6.ó.1 Os proponentes deverão elaborar suas propostas em 01 [uma) via, sem emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, em papel ümbrado do licitante, tendo todas as suas folhas rubricadas,
numeradas sequencialmente, assinada a última folha, as quais deverão estar contidas em envelope
ou embalagem, fechado.
6.6.2. fu empresas deverão apresentar ainda, uma via em arquivo eletrônico da Proposta de
Preços, com a Íinalidade de facilitar a analise por parte da Comissão.

6,6.2.1. A não apresentação do arquivo eletrônico não ensejará motivo para desclassificação, é

facultativo.

6,6,3, O envelope ou embalagem indicará em sua parte externa o nome do licitante, a circunstância
de tratar-se de seu conteúdo de PROPO§TA DE PnEçOS, e referência a esra ToMADA DE PREÇO,
podendo conformar-se ao seguinte modelo de endereçamento:

6.6.4. Cârta Proposta êxpressa e clara em Moeda Corrente Nacional abrangendo;
6.6.4.1. Preço Global da Proposta, em algarismo e por extenso, resultante dos quadros de

quantidades e preços;
6,6.4.2. PÍazo de execuÉo total das obras e serviços, que não poderá ser superior a 90

(noventa) dias, a contar da emissão da ordem de execução de serviços;
6.6.4.3. Pmzo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

6.6.5. Planilha de seMços e quantidades, de preços unitários e totais em real (R$), na datá da
apresentação da PROPOSTA, com totâis parciais e globais, com rigorosas especificações e

quantitativos fornecidos pela PREFEITU RA.

6.6.6. Cronograrna Físico-Financeiro, compatÍvel com a previsão de desembolso da PREFEITURA,
com a indicação de valores e percentuais de cada obra e serviço e de desembolso mensai, total e

acumulado, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado.
6.6.6,1. As medições serão sempre feitas a cada período de 30 (trinta) dias, corridos. A

periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e últimã medição, quando o

início ou término das etapas das obras e serviços ocorrerem no curso do mês, neste caso o

cronograma será ajustado à situação.

6.6,7. Planilha de composição analítica de B.D.l. - Bonificações e Despesas lndiretâs e de Encargos
Sociais Aplicados.

6.6.7.1. A Iicitánte deverá apresentar discriminação detalhada do BDI adotado, para cada um
dos grupos (administração central, tributos, etc.), os seus subcomponentes e seus respectivos
percentuais, de modo a permitir que se verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a
não ocorrência de custos computádos em duplicidade na Planilha 0rçamentária e no BDI.
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6.6,7.2, Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a
planilha de custo direto, por se constituÍrem em tributos de natureza direta e personalista, que
oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante.

6.7.1 Composição de Preços Unltários:
a) As composições de preços unikirios, para todos os itens de serviços constantes do euadro de
Quantitativo, sem exceção, inclusive as composições de preços unitários auxiliares, que se fizerem
necessárias para sua complementação, não poderão conter divergência entre os valores constantes
em ambos os documentos. Qualquer incoerência nessas composições, como utilização de valores
diferentes de salários-hora para uma mesma categoria profissional e/ou de preços unitários para
um mesmo material e/ou de custos horários de utilização de um mesmo equipamento, poderá
implicar na desclassificação da proposta; a exceção de erros meramente formal.

b) A proposta do licitánte deverá ser elaborada levando-se em consideração que as obrcs/serviços
deverão ser executâdas dêntro da melhor técnica e de aprimorado acabamento e, ainda, entregues
em perfeitas condições de funcionamento;

c) Nos preços propostos pelo Licitante deverão estar incluídos todos os componentes das despesas
incidentes sobre os serviços, tais como: salário, encargos sociais, legislação previdenciária e
trabalhista, taxa de administração, seguros em geral, todo e qualquer imposto ou taxa incidente,
uniformes, vale-transporte, vale-refeição e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto
licitádo, que são de exclusiva responsabilidade do Licitante, como também o Bônus de Despesas
Indiretas - BDl, não cabendo à PREFEITURA qualquer outro pagamento além dos preços propostos
para a prestâção dos serviços.

d) Nos preços propostos deverão estar incluídos tâmbém, mobilizações, desmobilização,
ferramentas, transporte, deslocamento de empregados, estãdia, alimentação, seguros, assistência
médica prevista em Lei, equipamentos de proteção individual e coletiva, adicionais de
periculosidade, quando aplicáveis, necessários ao perfeito cumprimento e execução do objeto desta
licitação.

6.7.2. Será desclassificada a Empresa que apresentar composição de preços unitários, cujos valores
de mão de obra, esteiam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente,
fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município onde
ocorrerá a obra, ou, quando esta abranger mais de um Município, o daquele que contemplar a maior
extensão do trecho a ser contratado.

a) Quando o valor correto for menor que o apresentãdo, esta diferença será diminuÍda na primeira
parcela do Cronograma Físico-Fina nceiro;
b) Quando o valor global correto for maior que o apresentado, estâ diferença será adicionada na
primeira parcela do Cronogmma FÍsico-Financeiro.

6.7.8. Em qualquer dos casos acima mencionados, prevalecerá o preço final corrigido pela
Comissão Permanente de Licitação para efeito de julgamento da PROPOSTA DE PR"EçOS.

6,7,9, É vedado a utilizaÉo de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, sub.ietivo ou
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer dos princÍpios da licitação ou o
julgamento equitátivo da licitação.

6.7.3. Na hipótese de constatação de erros de produto e/ou soma no orçamento apresentado, a

Comissão Permanente de Licitação efetuará as necessárias correções, permanecendo inalterados,
no entânto, os quantitativos e preços unitários. Os quantitativos poderão ser alterados pela
Comissão Pêrmanente de Licitação, se isto for necessário para igualá-los aos quantitâtivos das
planilhas do orçamento básico que acompanha o Edital.

6.7.3.1 No caso de constatação de erros, de conformidade com este item, a Comissão
Permanente de Licitação procederá da seguinte forma:
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6.7.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes.

6.7.11. Nas hipóteses em que a Comissão Permanente de Licitação identificar preço que, segundo
seu entendimento, se.ia incompatível com os preços de mercado, notificará o licitante que o ofertou
para justificá-lo, sob pena de desclassificação de sua proposta, não se admitindo como iustificatiya
de reduçâo ou aumento excessivo de um preço a indicação de compensações operadas em outro
preço.

6.7.12 Valor global máximo permitido pela Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, para as
obras/serviços ob.ieto desta licitação é de R$: 2.066.546,85 ( dois milhões sessenta e seis mil
quinhentos e qu:rrenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).conforme planilhas
orçamenúrias.
Não será permitido nenhum ac.éscimo nos preços uniüários constantes da Planilha Orçamentária
fornecida pela PREFEITURA.

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços globais superiores aos fixados pela
PREFEITURA, constántes nas planilhas orçamentárias.

6.7.13. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para
assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da
aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de
custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços
conforme projetados, significa tacitâmente que seu custo eslá diluído pelos demais itens
componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão
qualquer alteração contratual sob esta alegação.

6.7.1+. - As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um perÍodo de
60 (sessenta) dias corridos contados da data da entrega das mesmas. Findo este prazo, ficam os
participantes liberados dos compromissos âssumidos, se o desejarem.

6.8.1 - GARANTIA D PROPOSTA
- Comprovação de garantia da proposta no valor correspondente a 1%o (um por cento) do valor
orçado pela prefeitura. Caberá ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia,

nos termos do art. 56 daLei8.666/93:

I - caução em dinheiro realizada na Tesouraria do Município de São Bernardo, o que será
comprovado por Declaração da Secretaria de Finanças do Município de São Bernardo, ou em títulos
da dÍvida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme deÍinido pelo Ministério da Fazendaj

Ill - fiança bancária.

- O prazo de validade da garantia da proposta deverá ser de, no mÍnimo,90 (noventa) dias, a contâr
da data de abertura da presente licitação, sureito à prorogação, caso necessário;

- A Garantia da Propostâ, prestada pelos proponentes, à exceção da prestada pela licitante
vencedora, será devolvida até 10 (dez) dias após a data da homologação do resultado da presente
licitáção.

- A Carantia da Licitánte vencedora deverá ser complementada após a assinâtura do contrato, nos
termos previstos na minuta de contrato;

ll - seguro-garantia;



6'9 os documentos exigidos deverão ser legíveis e poderão ser apresentados no original ou por
qualquer processo de cópia preüamente autenticada por Cartório competente ou por servidor
da Comissão Permanente de Licitaçâo - CPL, medÍante a apresentação do documento original,
ou ainda por publicação em órgão de Imprensa Oficial.

6.10 A autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação poderá ser realizada até
o dia úül anterior à data marcada para a sessão de abertura desta TOMADA DE PREÇ0, no horário
das th às 12h.

6.ll Para a habilitâção, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será
devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual perÍodo, para a regularização da documentação.

6.12. DA DOCUMENTAçÂO PARÁ rNÍCrO DA EreCUçÂO DOS SERVrçOS

No prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do Confato, a

CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas
dos originais dos seguintes documentos, enquanto condição para a emissão da Ordem de Serviço e
para o efetivo início das atividades:

a) Comprovante de prestação da Garantia de execução

b) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no CREÁ" referente aos serviços de
engenharia contratados, constando como Responsável Técnico o profissional indicado na
DocumenLação de Habilitãçâoi

c) CEI - Makícula da obra no INSS;

d Licenças Ambientais necessárias para a execução dos serviços, quando for o caso, em
cumprimento à legislação ambientâl federal, estadual e municipal vigentes

Após a análise e aprovação dos documentos acima relacionados, o CONTRATANTE poderá iniciar a

emissão de Ordens de Serviço.

O Cronograma FÍsico-Financeiro poderá ser revisto e ajustado, mediante aprovação das partes.

6.13 DA GARANTIÁ DE EXECUçÂO DO CONTRATO

A C0NTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia de 5%o (cinco por cento)
sobre o valor totâl dos serviços, observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, após a

assinatura do Contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades, conforme disposto
no art. 56 da Lei Federal no 8.666/1993:

a) caução em dinheiro;

b) títulos da dívida pública;

c) seguro-garantia; ou

d) fiança bancária.

O prazo para apresentaÉo da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério do
CONTRATANTE.

o atraso superior a 30 (trinta) dias autorizâ o CoNTRATANTE a promover a rescisão do Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

CNPJ: O6.125.389/0001-88



PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e
II do arl 78 da Lei Federal ne 8.666/1993.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o perÍodo de
execução dos serviços meses.

A garantia em dinheiro deverá ser depositada em banco oficial, em conta específica com correção
monetária a ser informada pela Administração, em favor do CONTRATANTE.

A garantia em TÍtulos da Divida Pública deverá ter sido emitida sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus yalores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

A garanüa na modalidade seguro-garantia deverá ser feita mediante entrega da competente apólicê
emiUda por entidade em funcionamento no país, em nome do Município de São Bernardo, cobrindo
o risco de quebra do Contrato.

A garanüa na modalidade fiança bancária deverá ser fornecida por um banco localizado no Brasil,
com cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.

O número do Contrato Administrativo deverá constar dos instrumentos de garântia ou seguro a
serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA;

d) obrigaçôes trabalhistas, Íiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
CONTRATADA" quando couber.

O CONTRÁTANTE executârá a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria

O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Edital da
T0MADA DE PREÇO e das cláusulas contratuais.

O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar preiüízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

Se o valor da garanüa for utilizado total ou parcialmente em pagâmento de qualquer obrigação, a

CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado
do recebimento da respectíva Notificação.

No caso de alteração do valor do Contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
aiustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros determinados nestâ
Cláusula, observado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contâdo da data de assinatura do respectivo
Termo Adiüvo.
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A garantia será resütuÍda em 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obrigações contratuais
devidamente atestâdâs pela comissão de Fiscalização, quándo do recebimentá dêfinitivo dos
serviços.

Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice cartâ fiança ou autorização para o levantamento de importáncias
depositâdas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CoNTiTATANTE,
mediante termo circunstanciado, de que a coNTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do Contrato, caso a Comissão de
Fiscalização nâo comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da
comunicação.

O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
a) caso fortuito ou força maior;

b) alteração, sem préüa anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações confratuais;
c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administração;

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

6.14DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Os serviços de engenharia deverão ser acompanhados pelo profissional (identificar o nome,
profissão e ne da identidade profissional), indicado na Documentação de Habilitação da
CONTRATADA, que deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no
CREA, referente aos serviços de engenharia contratados.

A CONTRATÁDA Íica obrigada a garantir que este profissional realize pessoal e diretamente a

coordenação e acompanhamento dos serviços obieto do Contrato.

A substituição do profissional, durante a execução do Contrato, será admitida

a) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle
razoável da empresa, caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados e aceitos
pela AdminisFação;

b) a qualquer tempo, nos casos em que a Administração julgar que a atuação, permanência ou
comportâmento do proÍissional seja prejudicial ao bom andamento dos serviços, inconvenientes ou
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público, mediante solicitação por escrito
com as necessárias justificativas.

A CONTRATADA deverá apresentar currículo de outro profissional com qualificações equivalentes
ou superiores.

A CONTRATADA não deverá reivindicar custos adicionais resultantes ou incidentes sobre qualquer
substituição do Responsável Técnico ou de qualquer outro membro da Equipe.

6.15. Proposta de Preços: O envelope ne 02 deverá conter 01 (uma) via em original, proposta
daülografada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da empresa, devidamente
datada e assinada, com o seguinte conteúdo:
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. Razão social, sede e número da inscrição do CNP, do licitante;
o Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data da abertura da proposta.

6.15.1 - A proposta, uma vez aberta, vinculará o licitánte, obrigando-a a executâr os serviços
cotados, caso lhe seja adjudicado o objeto da licitação.

6.15.2 - Pedidos de retificação, por engano no preço ou especificaçâo do obieto da licitação,
somente serão aceitos antes de abertas as propostás, não sendo admitida a simples oferta de
desconto ou aumento de preços.

6.15.3 - Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais de modo a ensejar
dubiedade, principalmente em relação a valores.

6,15.4 - Constatada declaração ou documentação falsa, após inspeção pela CPL, a licitante será
inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem preiuízo de outras penalidades.

7 - DO DIREITO DE PETrÇÃO

7.1.1 - caberá a presidente da CPL decidir sobre a petição no prazo de até 3 (três) dias úteis;

7.1,2 - acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame;

7.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitânte poderá manifestar imediata e

motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata 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 Iicitantes desde logo intimados para apresentar contra razões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos;

7.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade
superior, Prefeito Municipai, por intermédio da Presidente dâ CPL, o qual poderá reconsiderar sua
decisâo, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhalo (s) à autoridade superior,
devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo;

7.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento;

7.5 - decididos os recursos e constâtáda a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará o resultado da licitáção, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e

a quantidade de fornecedores.

7,6 - a falta de manifestação imediata e motivada do (sJ licitante (s) na sessão importará a

decadência do direito de recurso e a adjudicação do obieto da licitação pela Presidente da CPL ao
vencedor;

8. Do ,ulgamento
8.1. Habilitaçâo

7.1 - Qualquer cidadão é parte legÍtima para impugnar edital de licitação por irregularidadg
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data Íixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, cuja peüção deverá ser dirigida a presidente da CPL;
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8.1.1. O julgamento iniciar-se-á com abertura dos envelopes ne 01, contendo a documentâção
relativâ à habilitação das concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes presentes e
pelos membros da comissão.

8.1.2. Após a aprecia$o dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que os
apresentâram na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam as exigências_

8.1,3. As licitántes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que
constará em ata, procedendo à abertura dos envelopes na 02, das concorrentes habilitadas.

8.1.4. Não havendo desistênciâ do direito de recorrer, na forma do subitem anterior, a Comissão
Permanente de Licitâção, suspenderá a sessão, lawando ata circunstanciada dos trabalhos até
então executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarentâ e oito)
horas, as licitântes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes
nq 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a
sessão, sob a guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão.
As inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados contendo a proposta de preços.
Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contâr da data da adjudicação, serão
destruídos, independentemente de notifi cação à interessada.
Propostãs

8.2.1, Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes de nq 02, divulgando a

Comissão, aos licitantes presentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados, sendo a
proposta rubricada por estes e pelos membros da CPL.

8,2.2. As propostas serão analisadas, podendo a Comissâo convocar as licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o entendimento das mesmas na fase de

.iulgamento.

8.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso
predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar tais erros, sua proposta será rejeitada.

8.2.4. As propostas que não atenderem as condições desta licitação que o{erecerem alternativas de
ofertâs e cotações não previstas, preços excessivos ou manifestâmente inexeqüíveis, serão
desclassificadas.

8.2.5. O iulgamento das propostas será efetuado pela CPL e será considerada vencedora a Iicitante
que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquelas que cumprirem integralmente as

exigências contidas neste edital.

8.2.6. As vantagens não previstas neste Edital não serão consideradas para efeito de classificaÉo;
8.2.7. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após obedecido o
disposto no parágrafo 2e do arL 3a da Lei a.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em

ato público, para o qual, todos licitantes serão convocados.

8.2.8. Será afixado em local de fácil acesso ao público e colocada à disposiçâo dos interessados o
resultado da licitação, cabendo às licitântes o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir do primeiro dia útil após a divulgação.

9- Âd,udlcaÉo e Homologação

9.1- Não havendo interposição de recurso quanto âo resultado da classiÍicação, ou após o seu
julgame[to com base relatório circunstânciado, cabe a Comissão adiudicará o obieto da licitaÉo à

vencedora, submetendo tal decisão ao titular do órgão interessado para homologação.
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9.2. - Homologada a licitação, será convocada a vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
oferecer a garantia de execução e assinar o confato,

- O prefeito municipal poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la
de oÍlcio ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim iustificar;

10. - Contrato
10.1 0 presente Edital e a proposta da empresa vencedora farão partes integrantes do ConEato,
independentemente de transcrição.

10.2. A Secretaria de Administração de São Bernardo do Maranhão - Ma. com a antecedência de
5 (cinco) dias úteis, convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato, aceitâr ou
retirar instrumentos equivalentes, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuÍzo de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Secretaria
de Administração de São Bernardo do Maranhão - Ma.,por prazo de até dois anos.

10.3 O prazo de convocaÉo referido no item 10.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado durante seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela Secretâria de Administração de São Bernardo do Maranhão - Ma.

10.4. A recusa injustificada da ad.judicatiíria em assinar o Termo Contratual, dentro do prazo
estabelecido no subitem anterior e de oÍerecer garantia de execução, caracteriza o desatendimento
total da obrigação por ela assumida, acarretando o cancelamento da adjudicação, sujeitando-a pena
de suspensão temporária de participar em licitações e do seu impedimento de contratar com a
administraçâo pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso em que a Prefeitura Municipal de SÃO

BERNARDO, através da secretaria de Administração poderá convocar, segundo a ordem de
classificação, outra licitante, mantida as cotações da licitante vencedora, se não preferir proceder
nova licitação.

10.5. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato
Os preços contratados em decorrência da presente licitação não estão suieitos a reajustámento.

11 - Pagamento
O pagamento será efetuado mediante entrega da nota Fiscal deüdamente atestada pelo setor
competente e acompanhado da planilha de medifro dos serviços realizados autorizado e atestados
pelo Fiscal do Contrato.

Nenhum pagamento se fará sem a que a empresa ad.iudicatária tenha recolhido valor de multa,
evêntualmente aplicada.

12 - Das Sanções Administratlvas:
12.1 Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei Federal ne 8.666/93, atualizada
pela Lei Federal nq 8.883/94 e demais norÍnas legais aplicáveis à matéria.
Nâo existirá qualquer vÍnculo jurÍdico entre a CONTRATANTE e quaisquer empregados,
encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA que, como tal, tenha ou venha ter relaçâo com os

fornecimentos de que tratâ este Contrato.

12.2 O valor das multas aplicadas será de devidamente corrigido, até a data de seu efetivo
pagamento, e recolhido em até 30 (Finta) dias da data de sua cominação, mediante Guia de

Recolhimento Oficial.

13 - Das Disposições Finais:
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13.1 No interesse da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO - MA, e caracterizado a conveniência
e oportunidade, fica a licitante vencedora obrigada a aceitâr nas mesmas condições propostas os
critérios ou sugestões dos serviços que se fizerem necessários, observado o limite estábelecido na
legislação pertinente.

13.2 Nos termos do ArL 48 e sem prejuízo do estabelecido no ArL 109, ambos da Lei Federal ne

8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital poderá
ensejar a inabilitação ou classificação, respectivamente.

13.3 lnformações complementâres ou dúvidas por parte da licitante interessada poderão ser
obtidas e esclarecidas no endereço constante no preâmbulo deste Edital, com a Comissão
Permanente de Licitaçôes, e os casos omissos também serão resolvidos pela mesma, à luz da
iegislação pertinente, ou submetidos por esta à autoridade superior.

13.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta T0MADA DE PREÇO - licitação.

13.5 São partes integrantes deste Editâl:
Anexo I - Planilhas orçamentárias
Anexo II - Minutâ do Contrato
Anexo III - Declaração de Vistoria
Anexo IV - Declaraçâo Acerca de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação
Anexo V- Carta Credencial
Anexo VI - Declaração De Enquadramento Como Micro Empresa Ou Empresa De Pequeno Porte
Anexo VII - Declaração de Cumprimento da Legislação Trabalhistâ de Menores.
Anexo Ix - Termo De Autorização/Anuêncla

sÃo Bf,RNARDo {MA), 02 DE Acosro Df, 2021.

ELIZADOSSÁLIMA
Presidente da CPL
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ANEXO II

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 

- 

- CPL- PMSB/MA
Contrato ne _ / _ - CPL- PMSB/MA

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL

CONTRÁTO DE EMPREITADA GLOBAL QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM TJIDO, A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO/MA E DO
OUTRO LADO A EMPRESÁ

A PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa lurídica de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ ne 06.125.389/0001-88, com sede na Pça Bernardo Coelho de
Almeida 863 - Centro - São Bernardo-Ma, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato,

residente e domiciliado na cidade
no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a

empresa xxxxno(xxxxxxxxxx, sediada na xxxxxxxx»«x inscrita no CNPf ne xxxxxxxxxx e inscrição
estadual ne xxxxxxxxxxxxx., neste ato representada pelo seu xxxxxxx, )ooooo( (a), xxxxxxx
(a),xxxxxxx, residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxx, MunicÍpio de r<xxxrxxx, inscrito no CPF nq
xxxxxxxxxx, Carteira de ldentidade RG na.xxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA" têm
entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto da TOMADA DE PREÇO ne
OOZl202l, e PROCESSo ADMINISTRATIVO Ne 20210046 /2021 que se regerá pela Lei n.a

8.666/93, mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

CúUSUIÁ PRIMEIRA - DO OB|ETO O presente CONTRÁTO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM Ne 20210030/2021-CPL-PMSB, tendo por objeto os serviços de Construção
de uma escola de um pavimento com 06 salas e com quadra de interesse da secretaria de Educação
de São Bernardo/MA RECURSO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÂO -
FNDE - NR.23400.003439/2020-39, no munisípio de São Bernardo/MA lntegram o presente
contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada.

representada por, 

-
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conforme preceituar o artigo 55 inciso xl de vinculação ao editai de licitação ou termo que a
dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

cúusulÁ SEGUNDA - REGIME DE EXECUçÂO E PREçO A obra será executada no regime de
empreitada por preço global de material e mão de obra, irreajustável.

PAIllíGRAFo PRIMEIRo - o valor global do presenre contrato é de R$ _ (

), que o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, já inclusas todas as despesas
referentes à salários, adicionais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e
securitários, uniformes, equipamentos, fiscalização e demais despesas diretas e indiretas.0 valor
global será fixo e irreajustável.

CúUSUIÁ TERCEIRA . Dos RECURSoS FINÂNcEIRos
DOS TERMOS DE REFERÊNCIÁ: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação
correrão por conta de Recurso: FUNDO NACIONAL DE DESENVOTVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
- NR. 23400.003439 /2020-39

Dotação Orçamentária:
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÂO 07
UNIDADE OO

SECRETARIA MUN. DE EDUCAçÃO
SECRETARIA MUN. DE EDUCAçÃO
IZ.36L,O42I.1O25.OOOO. CONST.REF. E AMPL. DE UNID. ESC. ENS. FUNDEMENTAL
449051.00 - 0bras e Instalações

CúUSUIÁ QUARTA - GARANTI,AS EXIGIDAS PARA A PLENÂ ExIcUçÂo Do C0NTRATo - PaTa

a plena execução do presente contrato a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de
prestação de garantia de 5olo fcinco por cento) sobre o va]or total dos serviços, observado o prazo
de até 5 (cincoJ dias consecutivos, conForme disposto no art.56 da Lei Federal no 8.666/1993, que
lhe será restituída por ocasião da aceitâção definitiva da obra conforme observadas as exigências
constantes neste contrato, como a verificação dâ existência de multâs contratuais previstas na Lei
8.666 /93.

PARÁGRÁFO PRIMEIRO - Quando ocorrerem aumentos no valor inicial do contrato, por aditivos
contratuais ou outras razões de acréscimos de valor, a garantia deverá ser complementada em
moeda corrente, em cada caso, com 50Á (cinco por cento) dos valores acrescidos.

PAR/íGRAFo sEcUNDo o C0NTRATANTE reterá também 5% (cinco por cento) do valor de cada

fatura como garantia suplementâr. Esses valores retidos como garantia serão restituÍdos à

CONTRATADA por ocasião do recebimento definitivo, após a verificação da existência de multas
contratuais preüstas na cláusula sétima.

PARiíGRAFO TERCETRO No caso de rescisão do presente contrato, com base na cláusula décima

segunda, não será devolvida qualquer tipo de garântia que será apropriado pelo CONTRATANTE.

cúUsUT^A QUINTA - PRAZOS DE INÍCIO, DE ETAPAS DE EXECUçÃO, DE CONCLUSÃO, DE
ENTREGÀ DE OBSERVAç{O E DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia

-/- 

podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante
Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei nq 8.666/93, e suas alteraçôes
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os prazos dos itens, atividades ou etápas de execução serão definidos pelo cronograma fÍsico-
financeiro apresentado pela C0NTRATADA e aprovado pelo C0NTRATANTE, que é parte integrante
deste contrato.

O prazo de conclusão da obra será de -- - :- (----------, dias corridos, contados a partir da data
estabelecida excluindo-se o dia do inÍcio e incluindo-se o dia do vencimento.
O prazo de entrega será o da conclusão da obra, e o termo de recebimento provisório será assinado
pelas partes dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA que deu ciência
da conclusão da obra.

O prazo de observaçâo será de 90 (noventa) dias após o recebimento provisório da obra; período
em que a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas
expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificam vÍcios, defeitos ou
incorreçôes resultantes da execução ou de materiais empregados.

O recebimento dennitivo será logo após o término do prazo de observação, mediante termo
circunstánciado assinado pelas partes.

cúsulÁ sExTA - Dos AcRÉsIMos E supREssôEs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até
25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art.65 § 1e
da Lei 8.666193.

cúusurA SE ITMA - DA FrscALIzAçÂo
A fiscalização do Contrato será efetuada pelo servidor que poderá a qualquer tempo,
determinar o que for necessário à regularizafro da faltá do fornecimento observando, bem como
propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CúUSUIÁ oITAvA - Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após cada medição e apresentação da Nota fiscal e planilha da medição
correspondente aos serviços iá executados a Nota Fiscal deve está devidamente atestâda pelo Setor
Competente e será efeüvado no prazo de âté 30 (trintâ) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADÀ mediante
transferência bancaria em conta corrente da CONTRÁTADÂ sob o n'- Agência 

- 
do Banco

- 

uma vez saüsfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRÁFo SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação Rscal será motivo
de correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

PAfuíGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garântiâ 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, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todâs as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PAR/(GRAFo oUARTo - A CoNTRÁTANTE nâo pagará juros de mora por atraso no pagamento,
cobrado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de
pendência ou descumprimento de condiçôes contrárias.
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cúUsUIÂ NoNA. Do REAIUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reaiustado durante o prazo de sua vigência, se houver
aumento autorizado pelo governo Federal.

cúusulA DÉcrMÂ - pAs oBRtcAçÕEs pA CoNTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao
servidor designado, compete entre ouFas obrigações, veriÍlcar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotândo 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 solicitação
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os
casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
el Receber o objeto do contrato na forma do arl 73, inciso Il, alíneas a e b da Lei
8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAs oBRIGACoEs DA CoNTRATADA
O presente Contrato não poderá ser obieto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serúços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem
de Fornecimento e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administraçâo,
em estritâ observância a sua propostâ e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administraçâo Municipal na localidade da prestagão do
serviço para represenüá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de AdminisFação, quando solicitádo;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 08:00 como
sendo o horário administrativo 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 ügor para
perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao ob.ieto do contrato respondendo pelos
encargos b'abalhistâs, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentes;
g) Rêsponder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execução do contrato nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face

da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de AdministraÉo;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

GLÁ§ULA DÉCIMA SEGUNDA - DAs PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, suieitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal nq 8.666/93, aplicando
nos artigos 81a 88.

PA&{GRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará
a CONTRATADA" à multa de mora correspondente a 0,3yo (três centésimos por cento) ao dia, sobre
o valor do fornecimento, até o limite de 10olo (dez por cento).
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PARÁGRÂFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CoNTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à c0NTRATADÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do
Contrato, as seguintes sanções;
a) Advertêncla;
b) Multa de 10 % fdez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.

prevista na alínea't".

PARríGRÂFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicâção escrita
à CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluÍdas os
casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIR.A . DA REsCIsÃo
A inexecuÉo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especiRcações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obrô do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
dJ - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimênto, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu obieto, 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:
gJ - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de Secretaria
Municipal de Adminis0"aÉo;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1a do arL 67 desta
Lei Federal na 8.666/93;
i) - a decretaçâo ou â instauração de insolvência ciül;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da esrutura da CONTRATADÀ que
prejudique a execução do contrato;
lJ - razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, iustificadas e

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

CONTRATANTE e exaradas no processo adminisúativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor inicial
do contrato além do limite permitido no § 1e do arl65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRÁTANTE, por prazo superior a 120
(cento e vinte] dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizaçôes e outras preüstas, assegurado a CONTRATADÀ nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçôes assumidas até que se.ia

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 pública, grave perturbação da ordem
intêrna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
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PARÁGR.AFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PAR/íGRAFO SEGUNDO - A rescisão desre Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos
enumerados nas alíneas'a' a'i' desta cláusula:
bl amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no procêsso da licitãção,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente nos termos da legislação.

CLíSULA DÉCIMA QUÁRTA - Do RECEBIMENTo Dos PRoDUTos
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas
orçamenúrias, parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo
que os serviços que não satisÍizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e

colocados a disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos
entre as partes;

PAR]íGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDO poderá ser
concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2a vez, o
contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo
de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art.87 da IÊi n'
4.666/93i

CLí§ULA DÉCIMA QUINTA . DAs ALTERÁçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei no

8.666/e3.

cúUsUIÁ DÉCIMA SEXIA. DA PUBUcAcÂo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a

publicação em resumo, do presente Contrato.

cúusulÁ sÊnMA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDo no Estado do Maranhão, sêrá o competente para dirimir
dúúdas ou pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lavrado em 3 (três) üas de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas
abaixo.

SÃO BERNARDO(MA), dC de 

-.

TESTEMUNHAS:

1ê 2e

CONTRATANTE

CPF:

CONTRATADA

C PF:-



PREFEITURÀ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

TOMADA DE PR-EçO No 002/2021
AITEXO III

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos para fins de participação na LicitaÉo TOMADA DE PREÇO
ne 002/2021., junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA- que a
empresa.................... representada pelo Sr(al. ....portâdor do RG
ne................................. efetuou vistoria na unidade onde deverá ser ConstruÉo de uma escola de um
pavimento com 06 salas e com quadra de interesse da s€cretaria de EducaÉo de São
Bernardo/MA, RECURSO: FUNDO NÂCIONÂL DE DESENVoLVIMENTO DA EDUCAçÂo - FNDE,
no município de São Bernardo/MÀ conforme especificações constântes do "ANEXO I - Termo de
Referência (PLANILHA ORçAMENTÁRIA)" do Ediral o qual deu origêm a TOMADA DE PREÇo, Os
serviços serão realizados no Município de SÂO BERNARDO-MA, temos conhecimento das
peculiaridades da região, para aíerição das condiçôes técnicas e operacionais, quantidades,
equipamentos e técnicas necessários a perfeito e integral desenvolvimento/execução da obra e/ou
serviços e previu, na planilha orçamentária apresentâda, todos os custos inerentes à execução do
objeto deste Edital.

Município, (dia, mês e ano)

fusinatura e nome do representante Iegal da empresa

Obs.: Este atestado deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, para assinatura do
Servidor responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERÍ{ARDO
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO IV

DECLARAçÂO DE INDflSTÊNC|A DE IATO
IMPEDITIVO DA HABILITAQÀO

TOMADA DE PREÇO ne ooz/2O21- CPL

sedia da
......................(endereço completo),......... declara, sob as penas da Lei, nos termos do § 2q do
arl.3?, da Lei n. 8.666/93, que até a presente datâ inexistem fatos impeditivos para sua habilitação
no presente processo licitatório TOMADA DE PREÇO ne 002/202L, e que contra ela não existe
nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Local e Data.

(assinatura do responsável pela empresa)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0O01-88

ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

À
Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDO
Att: Comissão Permanente de Licitação - CPL

TOMADA DE PREÇO no oo7/2o2t- CPL

Na qualidade de representante legal da empresa
inscrito no CNPj sob o ne .credenciamos o Sr. (A) portãdo da
RGnq_edoCPFnq para nos representar na licitação em referência,
com poder para formular ofertas, lances de preços, recorrer, renunciar a rêcursos e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e Data

Assinatura do Representante LeBal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARAI{HÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO VI

DECLARAÇÂO DE ENQUADRÁMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa signatária, inscrita no CNPI sob
o n.q ........................., sediada na ........................(endereço completo) por intermédio de seu
representante legal, o Sr. (a) portador do Documento de Identidade ne
............................. e do CPF ne DECLARA, para os nns do disposto no subitem ............ do
edital, do TOMADA DE PREÇO nq 002/2021, sob as sanções administrativas cablveis e sob as penas
da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

I. ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art 3e da Lei Complementar ne 123, de

t4 / 12 /2006;
II. ( ) EMPRESA DE PEQUf,NO PORTE, conforme inciso II do art.3e da Lei Complementar ne

rz3, de 14 / rz /2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do §
4q do art. 3q da Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

OBS:

1)

2)

Assinalar com um "X" a condição da empresa

2) Esta declaração deverá ser entregue à Comissão, após a abertura da sessão, antes e

separadamente dos envelopes (Habilitação e Proposta de PreçosJ exigidos nesta Iicitação,
pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e

favorecido previsto na Lei Complementar ne 123/2006.



PREFEITURA MUT{ICIPAI DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.38910001-88

ANEXO vII

DECLARAÇÂO DE CUMPRIMENTO DA LEGISII\çÃO TRABALHISTA DE MENORES

A _Local e data_

Prezados Senhores,

Declaramos, sob as penalidades cabÍveis, que não mantemos em nosso quadro de
pessoal menores de 18(dezoito) anos em horário noturno ou em serviços perigosos ou insalubres,
não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condiçâo de
aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos se for o caso.

Atenciosamente

íassinatura autorizadal
nome e cargo do signatário)_

í nome da emDresal
endereço

SÂo BERNARDo, EM 02 DE AGoSTO DE 2021



PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: 06.125.389/0001-88

TERMO DE ÁrrTORrZÁçÃO/ANUÊNCIA

Eu, portador do CRC no

nacionalidade, estado civil, proÍissão, inscrito no RG nq _e no CPF

ne residente e domiciliado à [endereço comp]eto, rua, ne, Quadra, Lote, Setor, CEP,

Cidade,-Telefone (xx)xxx),e-mail-;
AUTORIZO expressamente a em presa XXyüru«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
CNPI N, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a indicar meu nome como Responúvel Técnico e/ou incluir-
me na equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos serviços obieto da licitâção ora em

referência caso a mesma seja contratada.

Cidade-UF, aos dias do mês de _ 2021.

Assinatura
Nome Completo

c RC N e XXXXXXXXXXXXXXXXXX



PREFEITURA MUÍ{ICÍPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Este volume do edital na modalidade Tomada de Preço O0Z /2021, possui 30 (trinta)
folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

Comissão Permanente de LicitaÉo da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do
Maranhão, em 30 de iulho de 2021.

Eliza dos Santos Araujo Lima
Presidente da Comissão Permanente de Licitâção

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
Secreúrio Municipal

TERMO DE ENCERRAMINTO


