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EDITAL DE DaTAçÃo 
TOMADA DE PREÇOS 

N" 004/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de limpeza urbana, coleta de  residues  em gerai no Município de 
Amarante do Maranhão MA. 

LOCAL. DATA E 1--IORARI0 DA REAL!ZAÇÃO: 

LOCAL: Comissão Permanente de Licitar,;ão —CFL situz-ida a Av. Deputado  La  Rocque, 
1.22.. Centro. CEP: 65923-000 Amarante do Maranhão — MA. 

DATA: 18/05/2021 
HORA: 08:00hs (oito horas) horário local. 

TERMO DE ABERTURA: 

Este voiume do editai de !icitaco na modaiidade Tomada de Precos n" 004/2021, possui 78 (setenta 
e oito) páginas, incluindo esta, numericamente ordenadas e rubricadas por minha pessoa. 

PRESIDE.NTE DA CPL: 

VaidentiscAl de Sousa Costa  
PRESIDENTE  DA CPL. 

, 
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Estado:  

Enderepo.  

Cidade  

E-mail: 

Prefeitura Municipal de Arnarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  F,oc,que, 1229, Centro. 

CEP. 6592::::--00 CNP..j. 06 157.846/0301-16  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICiTAÇÃO  CPL  
cç(amaar;e. outo •Ilamarante.ma_apv.Or  

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

Insc. Estadua° n'  

Razão Social: 

CNPJ n'.  

TOMADA DE PREÇOS N 004/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081/2021  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza  urbane,  
coleta de resíduos  ern  gerai no Município de Amarante do Maranhão - MA. 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

(DOD)  Telefone:  j  (DOD) Fax. (  

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

Nome completo:  

Cédula de Identidade n°: broo emissor:  

F n° (DDD) Telefone: (  

E-mail.  

Cargo/função que exerce na empresa: ) Sócio/Empresário: ( ) Outros: Data 

do recebimento do edital. 

Assinatura/rubrica co responsáve.  

Senhor Licitante, 
Visando comunicação future, soi;cito a Vossa Senhoria preencrier o recibo de retirada do Edital e fi 
remetê-lo e Comissão Permanente de Licitação ou pelo  e-mail: col  arnarante(feoutlook.c-om  A 
não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatõrio, bem como de quaisquer informações adicionais. „ 

O  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE 4,tEÇOS NI' 004/2021 

1. PREAMBULO 

A Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA através da Comissão Permanente 
de Licitação -  CPL,  torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário 
e local indicados no item 1.3 deste editai. realizara a licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS N° 004/2021, do tipo menor preço por lote, tendo por objeto a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de limpeza urbana, coleta de resíduos 
em geral no Município de Amarante do  Maranhao  - MA. conforme descrito neste Editai e 
seus Anexos. 

1.2 0 procedimento licitatário obedecerá integralmente as disposições da Lei Federal n° 
8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie, bem 
como as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

1.3. Os envelopes de "Proposta" e "Documentação", deverão ser entregues na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada a Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-
000- Amarante. do  Maranhao  - MA', até as 08:00h5(oito horas) do dia 18 de maio 2021. 

1.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, o recebimento e o  ;nick)  da abertura dos envelopes referentes 
a esta Tomada de Preços serão realizados no primeiro dia  OW  subsequente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão 
Permanente de Licitação em contrário. 

2. OBJETO DA LICiTAt;AO 

2.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza  urbane,  coleta 
de resíduos  ern  geral no Município de Amarante do  Maranhao  - MA. 

2.2. Valor estimado para execução dos serviços, objeto desta licitação é de R$ 3.226.465,00 
(tres milhões duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais) tendo 
por referência os preços constantes das pesquisas de preços realizadas. 

3. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta ricitação: 

3.1.1 Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação e que sejam cadastradas na Prefeitura 
Municipal de Amarante do  Maranhao  -- MA, ou que atenda, perante a Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL,  ate o 3' (terceiro) dia anterior a data do 
recebimento dos envelopes de documentação e proposta, a todas as condições 
exigíveis pare cadastramento através do e-rnail cpi amar outlook.com. 

3.1.1.1. É facultado a Comissão Permanente de Licitação  CPL,  no decorrer 
da sessão pública, pesquisar junto ao Ministério do Planejamento, 
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Prefeitura Municipal de Amairante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  R0',X11,18 1229, Centro. 
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Orçamento e Gestão do Governo Federal, se o ramo de atividade 
enquadrada na C:1sificação Nacional de Atividades 
Econõmicas/CNAE. compreende o objeto ora licitado. 

4. RESTRIÇOES PARA PART!CIFAÇÃO 

4.1 Serb  vedada a participação de: 

4.1.1. Empresas que não atenderem as condições deste edital: 

4.1.2. Empresas que tenham sido declaradas inideineas por orgão da Administração 
Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por 
meio de ato publicado no Diana Oficial da União, do Estado ou do Município. 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não 
poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Arnarante do  Maranhao  — MA; 

4.1.3. Empresas reunidas em consorcio, que sejam controladas, coligadas ou 
subsidiarias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.1.4. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão -- MA, bem assim a empresa da qual tal servidor seja 
sócio, dirigente ou responsável técnico: 

4.1 5. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no Pais; 

4.1 6 Empresas [incluindo empresário, socio(s'). dirigente(s), responsável(eis) 
técnico(s). e/ou qualquer outro(s) responsavel(eis), independente da 
denominação] que estão respondendo processo judicialmente  corn  sentença 
definitiva ou trânsito em julgado, em quaisquer esferas governamentais, 
relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou 
formação de quadrilha, 

5. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 

5.1. As empresas licitantes que se fizerem representar nesta licitação, além de apresentarem 
o envelope contendo a documentação para habilitaçãc..,  e envelope contendo a proposta 
de preços, deverão efetuar seu credenciamento e entregá-lo no ato de entrega dos 
envelopes, conforme abaixo: 

5.1.1. SOCIO(A), EMPRESARIO(A), DIRIGENTE OU ASSEMELHADO(A): 

5.'1 .1.1 Devera apresentar cédula de identidade ou documento equivalente 
que possua foto, inscrição de micro empreendedor individual, ou 
requerimento de empresário, no caso de empresa individual, ou 
empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI, ou ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as suas 
eventuais alterações ou consolidado, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 
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ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
adrninistradores, ois inserição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, at.:orripaohada de prove de diretoria em exercício. 
ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo orgão competente, 
quando a atividade assim o exigin que comprovem sua capacidade 
de representante legal, com expressa previsão dos poderes para 
exercício de direitos e assunção de ,obrigações.  Ern  caso de 
administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada ata de 
reunião  cu  assembleia em que se deu a eleição. 

5.1.2. PROCURADOR(A) OU ASSEMELHADO(A) 

5.1.2,1. Deverá apresentar Instrumento Público de Mandato (Procuração), 
assinada por tabelião e possuindo o selo de fiscalização do Poder 
Judiciário do Estado da sede do Cartório, outorgando 
obrigatoriamente poderes pare representar a mesma em licitações 
públicas, interpor recurso e renunciar a sua interposição. A outorgante 
poderá ainda, conferir a(ao) ouoagado(a) poderes para emitir 
proposta de preços, eniti declarações, receber 
intimação/convocação, assinar contrato, assim como praticar todos 
os demais eZos pertinentes ao certame em nome da outorgante. 
Deverá apresentar juntamente  corn  o referido instrumento, cédula 

identidade ou documento equivalente que possua foto do(a) 
outorgado(a), inscrição de micro empreendedor individual, ou 
requerimento de empresário, no caso de empresa individual, ou 
empresa individual de responsabilidade limitada -  FIRED,  ou ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social  ern  vigor  corn  todas as suas 
eventuais alterações ou consoliciado, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais., e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, ou inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prove de diretoria em exercício, ou 
decreto de autorização. em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir, que comprovem a capacidade 
de representante legal do outorgante, com expressa previsão dos 
poderes para exercício de direitos e assungão de obrigações; ou 

 

5.1.2.2. Deverá apresentar Instrumento Parscular de Mandato (Procuração) 
ou Cada Credenciai (Modelo no anexo IX deste edital), com firma 
reconhecida em cartório no outorgante, outorgando obrigatoriamente 
poderes para representar a mesma em iicitações públicas, interpor 
recurso e renunciar a sua interposição. A outorgante poderá ainda, 
conferir a(ao) outorgado(a) poderes para emitir proposta de preços, 
emitir declarações, receber intirnaçãolconvocaça'o, assinar contrato, 
assim como praticar todos os de.mais atos pertinentes ao certame em 
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nome da outorgante. Deverá apresentar juntamente com o referido 
instrumento ou cari:a credencial, cédula de identidade ou documento 
equivalente que possua foto do(a) outorgado(a), inscrição de micro 
empreendedor individual, ou requerimento de empresário, no caso de 
empresa individual, ou empresa individual de responsabilidade 
limitada EIRELI, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor com todas as suas eventuais alterações ou consolidado. 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais. 
e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores, ou inscrição do ato constitutivo, 
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício, ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira  ern  funcionamento no Pais, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir, que comprovem a capacidade de 
representante legal do outorgante. com  expressa previsão dos 
poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. 

5.9. Os documentos enumerados nos itens 5.1.1. e 5.1.2. deste edital, deverão ser 
apresentados. obrigatoriamente, da seguinte forma, 

5.2.1. Docurnento(s) orioinal(isl ou 

5.2.2. Copia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s)  ern  cartório; ou 

5.2.3. Copia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) por servidor da 
Comissão Permanente de Licitação -  CPL.  mediante a apresentação do(s) 
documento(s) original(is) para confronto. 

5.2.3.1. A empresa licitante que optar pela forma disposta no item 5.2.3. deste 
edital, deverá comparecer na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, sito na Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA, 
com sede a situada a Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 - Amarante do Maranhão - MA, em dias úteis, de segunda-
feira a sexta-feira, no horário das 0811:00mim (oito horas) as 13,00hs 
(treze horas), até o 10  (primeiro) dia útil anterior a data da realização 
do certame, munido do(s) documento(s) original(is) juntamente com 
a(s) respectiva(s) copia(s) a ser(em autenticada(s). 

5.3. Todos os docdmentos apresentados para credenciamento serão juntados aos autos do 
processo desta licitação e não serão devolvidos as empresas licitantes. 

5.4. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere o 
item 5.1 deste edital não excluirá a empresa licitante do certame, mas impedirá o 
representante de se manifestar e responder peia mesma, e de praticar qualquer outro ato 
inerente a este certame. 

5.5. 0 representante legal devidamente credenciado poderá, a qualquer tempo, ser 
substituído por outro desde que apresente todos os documentos necessários para 
credenciamento, devendo ser observada a restrição constante do item 5.4 deste edital. 
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5.6. Não  sera  admitida a participação de um mesmo representante para mais de urna empresa 
licitante. 

6. DOCUMENTAÇÃO PARA HAB.?..!TAÇÃO 

6.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues, obrigatoriamente, em envelope 
separado, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no item 8.3 
deste edital. 

6.2. A empresa licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, a seguinte documentação para 
habilitação: 

6.2.1. HABILITACik0 JURIDICA:  

Cédula de identidade do empresário no caso de micro 
empreendedor individual, ou empresário, ou empresa individual de 
responsabilidade limitada -  DREW,  ou do sócio administrador (no 
caso de sociedade civil ou empresa LTDA), ou do presidente (no 
caso de  cooperative,  fundação o sociedade anônima); e Inscrição 
de Micro Empreendedor individual; do 

6.2.1 3. 

6.2.1 4, 

6.2.1,5.  

Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual; ou 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: ou 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as 
suas eventuais alterações ou consolidado, devidamente registrado. 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; ou 

6.2.1.6.Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou 

6.2. I .7. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo orgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

6.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas 
(CPF) do empresário (no caso de micro empreendedor individual, 
ou empresário, ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI)„ ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou 
empresa Itda), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundação 
ou sociedade anônima), comprovando a inscrição para  corn  a 
Fazenda Federal. 
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6.2.2.2. É facultada a apresentação da prova de inscrição no Cadastro 
Nacionai de Pessoas Físicas  (OFF),  se a numeração do mesmo 
estiver explicita na cédula de identidade. 

6.2.2.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
(CNN),  através do Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral, emitido peia Secretaria da Receita Federal do Ministério 
da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para 
com a Fazenda Federal. 

6.2.2.4. Prova de Reguiaridade com os Tributos Estaduais do domicilio ou 
sede da licitante, mediante a: 

6.2.2.4.1. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes 
Estadual, através de Consulta Pública ao Cadastro 
Estadual do domicilio ou sede da empresa licitante. 
expedido pelo Sistema integrado de Informações sobre 
Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços 
(SINTEGRA), comprovando possuir inscrição habilitada 
no cadastro de contribuintes estadual (conforme o caso). 

6.2.2.4.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com 
efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicilio 
ou sede da empresa licitante, comprovando a 
regularidade para com a Fazenda Estadual. 

6.2.2.4.3 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa, quanto à Divida Ativa do Estado, expedida pelo 
Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, 
comprovando a regularidade para com a Fazenda 
Estadual. 

6.2.2 5 Prova de Regularidade  corn  os Tributos Municipais do domicilio ou 
sede da licitante, mediante a: 

6.2.2.5.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com 
efeitos de Negativa, relativa a atividade econômica, 
expedida peio Município do domicilio ou sede do licitante, 
comprovando a regularidade para com a Fazenda 
Municipal. 

6.2.2 5.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa, quanto à Divida Ativa do Município, expedida 
pelo Município do domicilio ou sede do licitante, 
comprovando a regularidade para com a Fazenda 
Municipal. 
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6.2.2.6. Prove de regularidade com os Tributos Federais do domicilio ou 
sede do licitante, mediante a: 

6.2.2.6.1.Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e a Divide Ativa da União, assim como 
a regularidade das contribuições previdenciárias e de 
terceiros conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de 
outubro de 2014; 

6.2.2.7. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS — CRF, emitido 
pela Caixa Econômica Federal -- CEF, comprovando a regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

6.2.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT. 

6.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNiCA: 

6.2.3.1. Certificado de Registro e Quitação no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - ORE& da sede da empresa licitante. 
comprovando a regularidade para com a entidade profissional 
competente. 

6.2.3.2. Capacitação l'ÈCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da empresa 
iicitante possuir, em seu quadro permanente na data prevista para 
a realização da licitação, como seu responsável Técnico, 
obrigatoriamente, engenheiro civil ou engenheiro ambiental ou 
engenheiro sanitarista, detentor de Atestado(s) de 
Responsabilidade ou Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico -  CAT,  por execução 
de obras ou serviços de características semelhantes ao objeto 
desta licitação e Técnico de Segurança do Trabalho. 

6.2.3.2.1. A comprovação do vinculo empregatício do 
Responsável Técnico e do Técnico de Segurança do 
Trabalho, sere feita mediante copia do Contrato de 
Trabalho com a empresa, constante da Carteira 
Profissional ou da Fiche de Registro de Empregados 
(FRE) que demonstre a identificação do profissional, 
com o visto do Ministério do Trabalho, ou mediante 
certidão do CREA devidamente atualizada ou 
Contrato de Prestação de Serviço devidamente 
registrado no CREA. da região competente, em que 
conste o profissional como técnico responsável. 

6.2.3.2.2.  Quando se tratar de empresáric ou sócio da empresa 
licitante, tal comprovação  sera  feita através do 
Requerimento de empresário ou ato constitutivo da 
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rnesma e Certidão do CREA, devidamente 
atualizados. 

6.2.3.5 Declaracao de visita e recebimento de informações 
emitido pela empresa licitante (Modelo no 

anexo VII deste edital); ou 

Declaração de responsabilidade, emitido pela empresa 
licitante (Modelo no anexo VIII deste edital). 

Capacitação TÉCNICO-OPERACIONAL: apresentação de um ou 
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 
licitante, relativo a execução de obra ou serviço de engenharia, 
compatível  ern  características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação„ envolvendo as parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto da licitação. 

Licença expedida pelo órgão competente, autorizando a exercer a 
atividade pertinente ao objeto licitado. 

6.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

6.2.4.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que 
comprovem a boa situação financeira, vedada sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, conforme segue: 

6.2.4.1.1 De acordo com os  arts.  970 e 1.179, §2° do Código Civil 
(Lei n° 10.406/2002) o pequeno empresário não e 
obrigado a manutenção do livro Diário, nem a 
elaboração do Balanço Patrimonial. Considera-se 
pequeno empresario, para efeito de aplicação do 
disposto nos  arts.  970 e 1.179 da Lei no 10.406/2002 o 
empresário individual caracterizado como 
rnicroempresa na forma da Lei que aufira receita bruta 
anual de ate RS 60.000,00 (sessenta mil reais): MEI 
(Micro Empreendedoc Individual).  (LC  123.  art.  68). 

6.2.4.2. Sera  considerada inabilitada a empresa que não obtiver o 
quociente de capacidade econômico-financeira indicado em 
quaisquer dos  indices  abaixo, conforme a seguinte apuração: 

a) Índice de Liquidez Gerai 1,00  

!LC;  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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b) indice de Liquiaez.  C:c:rente  ILO  = 1,00 

Ativo Circulante  
!LC 

Passivo Circulante 

indice de Endividamento Total -- IET = 0,50 

!ET =  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

o 2.4.3 facultado a(s) empresa(s) licitante(s) apresentar(em) o 
memorial de cálculo acima. pois os  indices  dos quocientes de 
capacidade econômico-financeira serão calculados pelo 
Contabilista da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão 
M. 

Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 

a ) A empresa licitante que ainda não encerrou o seu 
primeiro exercicio social, por ter sido constituída a 
menos de um ano, devera apresentar. em 
substituição ao Balanço Patrimonial, o Balanço de 
Abertura devidamente registrado na forma da lei. 

b) Os "Balanços Patrimoniais e as Demonstrações 
Contábeis" das Sociedades por Ações deverão ser 
apresentados com ata de aprovação pela 
Assembleia Geral Ordinária, ou ainda, o Balanço 
Patrimonial acompanhado da publicação em jornal 
oficial ou,  ern  jornal de grande circulação com o 
registro na Junta Comercial. As demais Sociedades 
Comerciais deverão apresentar Balanços 
Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis 
assinados pelo representante legal da empresa e 
por contabilista legalmente habilitado, 
acompanhado dos Termos de Abertura e de 
Encerramento do Livro Diário, devidamente 
autenticados na junta Comercial da sede ou 
domicilio da licitante, na forma da IN n° 65 do 
Departamento Nacional do Registro do Comercio 
- DNRC, de 1° de agosto de 1997, artigo 6°. 

Na hipótese de alteração do Capital Social, após 
a realização do Balanço Patrimonial, a licitante 
deverá apiesentar documentação de alteração do 
Capital Social, devidamente registrada na Junta 
Comerciai ou Entidade em que o Balanço foi 
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arquivado 

A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro 
Presumido, que no decorrer do ano- calendário. 
mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n" 8.981. 
de 20/01/1995, deverá apresentar. juntamente 
com o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis, copies dos Termos de Abertura e 
Encerramento do Livro Caixa. 

Segundo o  (art.  5' da Instrução  Normative  n° 
787/07). Após a criação do Sistema Público de 
Escrituração Digital  (SPED)  para empresas de 
tributação com base em Lucro Real, a validade do  
BP  se estendeu ate o ultimo dia útil do mês de 
junho. 

6.2 4.ç As empresas que apresentarem resultado do quociente de 
capacidade econômico-financeira menor do que o exigido, quando 
de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos 
para a administração, Capital Social ou Patrimônio Liquido no 
valor minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado do 
objeto desta licitação, disposto no item 2.2 deste edital, admitida 
a atualização para a data de apresentação da proposta através 
de  indices  oficiais. 

6.2.4.6. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa juridica, emitida até 60 (sessenta) 
dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando 
não vier expresso o prazo de validade. 

6.2.5. DECLARAÇÕES: 

6 25.1, Cumprimento do disposto no inciso XXXII! do  art.  7' da Constituição 
Federal, Declaração assinada pelo representante legal da licitante 
de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição Federal, na forma da Lei n° 9.854/99, conforme 
modelo do Decreto n° 4.358/02 (Modelo no anexo II deste edital). 

62.5.2. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de 
habilitação, na forma do § 20  do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93. 
assinada pelo representante legal da empresa licitante (Modelo no 
anexo Ill deste edital). 

6.2.5.3. Declaração expressa de total concordância com os termos deste 
edital e seus anexos (Modelo no anexo IV deste edital). 
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6.2.5.4 Declaração de localização e funcionamento (Modelo no anexo V 
deste edital). Acompanhada de no mínimo 02  (dues)  fotografias 
coloridas da sede da empresa licitante (tamanho mínimo de 10cm 
x 15cm) da  area  externa (fachada) e interna (escritório e/ou 
deposito,  etc.),  comprovando que a empresa possui local e 
instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de 
atividade. 

6.2.5.5 Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) 
responsavel(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) do 
Municipio de Amarante do Maranhão — MA. (Modelo no anexo VI 
deste editai). 

6.2 5.6 Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de 
pequeno porte. conforme previsto no  Art.  3° da Lei Complementar 
n° 1231/2006 e alterações posteriores. (Modelo no anexo VII deste 
edital). 

6.2.5.5 1. A empresa licitante que for enquadrada na situação de 
microempresa e empresa de pequeno porte que desejar 
exercer o direito de preferência como critério de 
desempate, disposto no item 11.2 deste edital, deverá 
apresentar Declaração de enquadramento, conforme 
(Modelo no anexo Vil) deste edital, levando-se em 
consideração o Ultimo ano-calendário já exigível, os 
seguintes valores: 

6.2.5.5.1.1. Microernpresa: A receita bruta igual ou 
inferior a R$ 480.000,00 (quatrocentos e 
oitenta mil reais): 

6.2.5.5.1.2. Empresas de pequeno porte: A receita  
brute  supenor a R$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais) e 
inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais). 

6.2.5.5.2. A empresa licitante que enquadrar-se na hipótese do 
item 6.2.5.5.1. deste edital e não apresentar a referida 
declaração, não usufruirá o direito de preferencia como 
critério de desempate. A empresa licitante que não 
enquadrar-se não deverá apresentar a referida 
declaração. 

6.3. Os documentos enumerados nos item 6.2 deste edital, deverão ser apresentados, 
obrigatoriamente, da seguinte forma. 

6.3.1. Documento(s) original(is); ou 
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6.3.2. Copia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s)  ern  cartório; ou 

6.3.3. Copia(s) do(s) documento(s) para autenticação por parte de servidor da 
Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação do(s) 
documento(s) originai(is) para confronto. 

6.3.3.1 A empresa licitante que optar pela forma disposta no item 6.3.3 deste 
editai, devera comparecer na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, sito na Prefeitura Municipal de Arnarante do  Maranhao  - MA,  
corn  sede a situada a Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923-000 — Amarante do Maranhão MA, em dias úteis, de segunda-
feira a sexta-feira, no horário das 08h:00m1m (oito horas) as 13:00hs 
(treze horas), até o 10  (primeiro) dia útil anterior a data da realização 
do certame, munido do(s) documento(s) original(is) juntamente com 
a(s) respectiva(s) copia(s) a ser(em) autenticada(s). 

6.4. Todos os documentos apresentados para habilitação serão juntados aos autos do 
processo desta licitação e não serão devolvidos as empresas licitantes. 

6.5. As certidões expedidas pela internet e que possuam código pare averiguação, estão 
condicionadas verificação de sua autenticidade nos  Sites  de cada órgão emissor. 
Portanto, no caso de apresentação de certidões por meio de copies, estas não precisarão 
ser autenticadas. 

6.6. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios: inexistindo esse prazo, reputar- 
se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 

6.7. As declarações dispostas nos itens 6.2.3.3, 6.2.5.1, 6.2.5.2, 6.2.5.3, 6.2.5.4, 6.2.5.5 e 
6,2.5.6 (se for enquadrada), deverá, obrigatoriamente, ser emitida em papel timbrado da 
empresa licitante, possuindo razão social, número do CNPJ, endereço completo, telefone 
(se houver), fax (se houver) e endereço eletrônico  e-mail  (se houver). As referidas 
declarações deverão ainda, estar assinadas pelo representante legal (em conformidade 
com o item 5.1 deste edital), contendo, preferencialmente, nome completo do mesmo, 
números da cédula de identidade/órgão emissor,  OFF.  

6.8. Em nenhuma hipótese  sera  concedida prorrogação de prazo para apresentação dos 
documentos exigidos para a habilitação,  corn  exceção ao disposto no  art.  43 da Lei 
Complementar 123/2006, conforme segue: 

6.8.1. As microeinpresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
em certames licitatários, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 

6,8.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal,  
sera  assegurado o prazo de 05 (cinco) dias iiteis, cujo termo inicial 
correspondera ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, 
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pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas  cu  positives com efeitos de negativa. 

6.9. A empresa licitante que não apresentar a documentação em observância ao disposto nos 
itens 6.2. 6.3 e 6.4 deste edital  sera  inabilitada. 

6.10. Se a documentação de habilitação estiver expirada, falsificada, não estiver complete e 
correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a empresa licitante  
sera  inabilitada. 

6.11 As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e 
apresentação dos documentos para habilitação. 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

7.1 As propostas de preços deverão ser entregues, obrigatoriamente,  ern  envelope separado, 
devidarnente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no item 8.3 
deste edital. 

7.2 0 envelope "proposta de preços", deverá conter, obrigatoriamente, 01 (uma) via do 
Resumo da Proposta de Preços (Anexo X) e da Proposta de Pregos (Anexo XI), de igual 
teor e forma, datilografadas ou  impresses  por qualquer  process()  eletrônico, sem cotações  
alternatives,  emendas ou, devendo  ester  rubricadas e a última folha assinada por 
representante legai da empresa (em conformidade  corn  item 5.1 deste edital), contendo 
nome completo do mesmo. 

7.3. As propostas de preços deverão conter obrigatoriamente: 

7.3.1. Modalidade/número da licitação e o nome ou razão social da proponente, 
número do CNR.UMF, endereço completo, telefone (se houver), fax (se houver) 
e endereço eletrônico  e-mail  (se houver), bem como dados bancários — nome do 
banco, agência e conta corrente para fins de pagamento. 

7.3.2. Descrição detalhada dos serviços cotados  corn  a planilha completa de despesa 
com pessoal, contendo a indicação do itern, unidade, quantidade, marca, 
fabricante e modelos dos veicuios que serão utilizados na prestação dos 
servicos.. 

6.3.2.1. A empresa licitante deverá descrever na proposta de preços as 
especificações verdadeiras dos serviços cotados. observando as 
especificações minimas exigidas no Anexo I — Projeto Básico. 

7.3.3. Preço unitário e preço total do item em algarismo arábico, expressos 
obrigatoriamente em moeda corrente nacional, pregos esses que deverão ser 
únicos e certos, considerando as especificações e condições constantes deste 
edital e seus anexos, neles incluidas todas as despesas de qualquer natureza 
tais corno salárIos, seguros, impostos,  texas,  encargos sociais e trabalhistas e 
todos os dernais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações 
objeto desta licitação. 

Pagina 17 de 78 



PM DE AMARANTE 

FL (S)w 
DO  ARANHA  - MA 

Retbrica: 

PPEF-E;TUPA DE 

AMARANTE 
Página 18 de 78 

Prefeitura Mupal de Ai rte co  Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ, 06.157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL  
E-mau oca,e,td,oatiook.corn I https://1 :)://amarante.ma,qov.br  

7.3.4. Preço total da proposta de pregos  ern  algarismo arábico e por extenso, 
expressos obrigatoriamente em moeda corrente nacional, preços esses que 
devei-ão  ser únicos e certos, considerando as especificações e condições 
constantes deste edital e seus anexos, neles incluídas todas as despesas de 
qualquer natureza tais como salários, seguros, impostos, taxas, encargos sociais 
e trabalhistas e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das 
obrigações objeto desta licitação. 

7.3.5. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da 
data de sua apresentação 

7.4. 0 prazo de validade da proposta será 60 (sessenta) dias consecutivos. As propostas que 
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao minimo permitido serão entendidas 
como válidas pelo  period°  de 60 (sessenta) dias consecutivos. 

7.6. Nas propostas de preços deverá ser obrigatória a cotação de 100% (cem por cento) do 
quantitativo fixado do respectivo item, conforme Projeto Básico (Anexo I) deste edital, não 
sendo permitidas ofertas especiais. 

7.7. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer empresa licitante, ou o 
mesmo tenha sido declarado inidoneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, este fica impedido de participar da presente licitação, correspondendo a simples 
apresentação da proposta a indicação, por parte da empresa licitante, de que inexistem 
fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a Comissão 
Permanente de Licitação  CPL  do disposto no  Art.  97 da Lei n° 8.666/93. 

7.8. Serão desclassificadas as propostas que: 

7.8.1. Não atenderem, integralmente, a todas as exigências do presente edital, que 
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, omitirem dados 
requeridos, apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste 
edital. 

7.8.1 1 A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, 
e que não afete o conteúdo ou a idoneidade da proposta não será 
causa de desclassificação. 

7.8.2. Não especificarem detalhadamente os serviço ofertado. 

7.8.3. Apresentarem pregos finais excessivos ou manifestamente inexeqüíveis; 

7.8.3.2 Apresentarem preços manifestamente inexeqüivel, assim considerado 
aquele inferior a somatória do custo do serviço/produção mais os 
encargos legais; 

7.8.3.2.1. E facultado a Comissão Permanente de Licitação —  
CPL,  quando necessário e antes de desclassificar a 
proposta de pregos eiou, suspender a sessão e 
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requerer à empresa licitante de melhor oferta que 
apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) 
preço(s) ofertado(s) não e(são) inexequível(eis) 

7.8.4. Cotarem quantidade superior ao quantitativo definido no Projeto Básico (Anexo 
I) deste editai. 

7.10 Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a assinatura do 
Contrato, ficam as empresas licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

8. SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTAS DE PREÇOS 

8.1. A sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos 
de habilitação e as propostas de preços dos proponentes,  sera  pública, dirigida pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação —  CPL  e realizada de acordo com as 
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em conformidade com 
este edital e seus anexos, na data, local e horário indicados no preambulo deste edital. 

8.2. Na mesma data, local e hora marcados, antes do inicio da sessão, as empresas licitantes 
deverão apresentar' 

8.2.1. Credenciamento (somente para as empresas que se fizerem presentes. devendo 
cumprir o disposto no item 5 deste edital), separadamente dos envelopes. 

8.2.2. Envelope "Habilitação", contendo  us  documentos para habilitação, observado o 
disposto no item 6. Deste edital. 

8.2.3. Envelope "Proposta de Pregos", contendo os pregos do objeto ora licitado, 
observado o disposto no item 7. Deste edital. 

8.3. Declarada a abertura da sessão pelo presidente, não mais serão admitidos novos 
proponentes, passando-se imediatamente ao recebimento dos envelopes contendo, em 
separado. os documentos de habilitação e as propostas de preços, em envelopes opacos. 
lacrados e rubricados no fecho. contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados. os seguintes dizeres: 
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Razão social. CNPJ e endereço da empresa. 
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8.4. Não  sera  admitida a entrega de apenas  urn  envelope. 

9. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

9.1. Os preços deverão ser cotados  ern  moeda corrente do Pais (Real — R$) e deverão possuir 
entre 02  (dues)  casas decimais  epos  a virgule. 

9.2 É de responsabilidade dos licitantes  observer  em suas propostas os preços máximos 
unitários descritos no Projeto Básico (Anexo I), sob pena de desclassificação da proposta 
apresentada em relação ao(s) item(ns) cotado(s) acima dos pararnetros máximos fixados. 

9.3 Devem ainda os licitantes  observer,  alem dos valores unitários máximos, o valor total  
maxim  descrito no item 2.2, que representa a soma de todos os valores máximos 
unitários. 

10. ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

10.1. 0 presente certame  sera  processado e julgado de acordo com o procedimento 
estabelecido pelo  art.  43 da Lei n° 8.666/93. 

10.1.1. ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO: 

a) No local, nora e dia designados no preâmbulo deste edital, na  presence  
das licitantes que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir 
ao ato, a Comissão Permanente de Licitação —  CPL  iniciará os trabalhos. 
examinando os envelopes documentação e proposta, os quais serão 
rubricados pelos membros e licitantes, procedendo, a seguir, a abertura do 
envelope documentação; 

b) Os documentos contidos nos envelopes "Habilitação" serão examinados e 
rubricados pelos membros da Comissão, bem como, pelos proponentes. 

13)0 julgamento da documentação para habilitação das proponentes  sera  realizado no dia 
designado no preambulo deste edital. Na impossibilidade de se realizar o julgamento 
durante a sessão de abertura, a mesma  sera  suspensa, publicando-se o resultado no 
órgão de imprensa oficial para conhecimento de todos os participantes. 
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.13)0s envelopes proposta, das proponentes inabilitadas, ficarão à disposição das mesmas, 
intactos, após a publicação ao resultado no orgão da imprensa oficial, e, decorrido o prazo 
para interposição de recurso ou julgado, se este for o caso. 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 

13) Serão inabilitados a presente licitação os participantes, que: 

Apresentarem documentação incompleta ou  corn  borrões, rasuras 
entrelinhas_ eanceiamento em partes essenciais, sem a devida 
ressalva. 
Não atenderem ou preencherem as condições exigidas no item 6.2. 

13) Se todas as proponentes forem inabilitadas, a administração poderá fixar 
o prazo de 8 (oito) dias úteis para reapresentação de nova documentação 
conforme  art.  48, § 3C da Lei n° 8.666/93. 

10.1.3. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA: 

a, Os envelopes proposta das proponentes habilitadas serão abertos no 
mesmo local mencionado no preambuio do edital, após o resultado da fase 
de habilitação pela Comissão Permanente de Licitação, na mesma, se 
houver desistencia expressa de interposição de recursos ou após 
decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgados os 
interpostos, cuja data e horário  sera  comunicada através do  &Tao  de 
imprensa oficial. 

13) Uma vez abertas as propostas. estas serão tidas como imutáveis e 
acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores 
tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em 
relação as exigências e formalidades previstas neste edital. 

13) As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da 
Comissão, bem corno pelos proponentes e  sera  procedida a sua leitura. 

c) Qualquer manifestação devera ser feita durante a fase de abertura do 

envelope "Proposta de Pregos'', através de pessoa devidamente 
credenciada peia empresa proponente, devendo toda e qualquer 
declaração pertinente constar da ata, que  sera  assinada pelos membros 
da Comissão e pelos proponentes. 

13) Se ocorrer alguma das hipóteses do artigo 109, §1° da Lei 8,666/93, a 
sessão  sera suspense,  sendo o resultado publicado através da imprensa 
oficial, 
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10.1.4. CRITfRIOS PARA ..i'LiLGAMR4V0 IA PROPOSTA: 

13) DESCLASSIF ICAÇAO. 

Serão desciassificadas as propostas que não atendamn 
integralmente a todas as exigências do presente edital, bem como 
aquelas que sejam omissas, apresentem irregularidades ou 
defeitos, omitam dados requeridos, apresentem vantagens 
baseadas nas ofertas aas demais licitantes, apresentem valor 
superior ao Valor orçado ou manifestamente inexequíveis. 

a.1.1 ) Caso a proposta apresente divergência nos pregos em algarismos 
arábicos e por exteriso, prevalecera o valor escrito por extenso. 

a.2) Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 
manifestamente inexeqUiveis no caso de licitações de menor 
prego, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: 

a.2.1) media aritrnétca dos valore das propostas superiores a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração. 

a.4) Se todas as propostas forem desclassificadas, a administração 
poderá  fixer  aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para 
representação de outra, escoimada da cause que ensejou a 
desclassificação. 

b) CLASSIFICAÇÃO: 

b.1) Após o exame das propostas, a Comissão Permanente de 
Licitação fará a classificação das mesmas, que atendam 
integralmente o editai, de seguinte forma: 

b.1.1) A classificação se  fare  pela ordem crescente de pregos. 
levando-se em consideração o menor preço por Lote, 
observando-se o disposto no item 10.2. 

10.2. Para fins de julgamento das propostas,  sera  observado o disposto no  Art.  44 da Lei 
Complementar 123/2006, em se tratando de rnicroempresas e empresas de pequeno 
porte, na seguinte forma: 

10.2.1.  Sera  assegurada, como critério de desempate. preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte. 

13) Entende-se por empate aquelas situações  ern  que as ofertas 
apresentadas pelas rnicroempresas e empresas de pequeno porte sejam 
Iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores ao menor preço. 

fliEtt." 
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b) O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida 
não tivet sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
poite 

13) A preferencia de ode trata este item  sera  concedida da seguinte forma: 

c. -1) Ocorrendo empate, a microernpresa ou empresa de pequeno 
porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em 
que  sera  adjudicado o objeto em seu favor; 

Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, com base no subitem c.1, serão convocadas as 
rernanescentes que porventura se enquadrem em situação de 
empate, na ordem classificatoria, para o exercício do mesmo 
direito; e 

c.3) No caso de equivaiência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 
em situação de empate,  sera  realizado sorteio entre elas para que 
se identifigae aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

11 RECURSOS ADMIMSTRATIVOS 

11 1 Dos atos da aciministragi;o decorrentes da aplicação deste edital, cabem: 

11.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 
lavratura da ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação de empresa licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
C) Anuiação ou revogação da licitação. 

11.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou contrato, de que não caiba recurso 
hierbrquico; 

11.1.3. Pedido de reconsideração, de decisão da Prete,itura Municipal de Amarante do  
Maranhao  — MA, na hipótese do § 3 do  art.  37 da Lei n° 8.666/93, no prazo de 
10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

11.1.4. Recurso  sera  dirigido ao Prefeito Municipal de Amarante do  Maranhao  — MA, 
por intermédio da Comissão Permanente de Licitagão —  CPL,  
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ou, nesse mesmo praze, fazê-lo subir, devdannerste informado, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro de 05 (cinco) dias Oteis, contado do recebimento do recurso. 

11.3. 0 recurso previsto nos itens 12.1.1.a e 12.1.1.b terá efeito suspensivo, podendo o Prefeito 
Municipal, motivadan-iente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso 
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos 

11.4. 0(s) recurso(s) que for(em) interposto(s),  sera  comunicado aos demais licitantes, que 
poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

11.5. Os recursos e impugnações deverão ser apresentados no Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão - MA, situada a Av. Deputado  La  Rocque. 1229, 
Centro. CEP: 05923-000 - Amarante do Maranhão MA, em dias úteis, de segunda-feira 
a sexta-feira, no horário das 0800hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas). 

11.6. Os autos do processo permanecerão  corn  vista franqueada aos interessados, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação -  CPL  da Prefeitura Municipal de Amarante do  
Maranhao  MA, situada à Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - 
Amarante do  Maranhao  - MA, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário 
das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas). 

12. HOMOLOGACÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 

12.1 Após o resultado do julgamento e conseqüentemente a adjudicação do objeto licitado 
empresa vencedora a Comissão Permanente de Licitação encaminhará os autos do 
processo ao Prefeito Municipal para homoiogação. 

12.2. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora  sera  convocada para assinar o 
contrato, no prazo  maxima  de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação 
e nas condições estabelecidas neste editai e seus anexos 

12.3. 0 prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Prefeitura Municipal de Arnarante do Maranhão - MA. 

12.4. É facultado à Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, quando a convocada 
não comparecer no prazo estipulado no subitem 12.2, não apresentar situação regular no 
ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação 
independente da cominação prevista no artigo 81 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 

13. SANÇÕES ADMINiSTRATiVAS E PENALDADES 

13.1. Em caso de  rib.°  cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou 
de infringenc a dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da 
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faita, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 d ;...ei Federal n°8.666/93 e suas alterações, 
as seguintes penalidacies: 

13) advertência, sempre que foram constatadas irregularidades de pouca gravidade 
para as quais, a Contratacla:  tenha concorrido diretamente, ocorrência que  sera  
registrada no C;adastro de Fornecedores do Município de Amarante do  Maranhao  — 
MA; 

b) multa de 0,4% (quatro décimos por canto) por dia de atraso injustificado no 
desenvolvimento dos serviços, calculado sobre o serviço realizado com atraso, até o 
quinto dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no  alit-lea  "c" desta 
cláusula: 

13) multa de 30% (trinta por canto) sobre o valor total do contrato, sempre que em 
verificação mensal for observado atraso injustificado no desenvolvimento dos 
serviços ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações 
assumidas, podendo. ainda:  ser rescindido o Contrato na forma da lei; 

13) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Amarante do  
Maranhao  -- MA, 'dam como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 
(dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da aplicação 
das muitas cabive!s; 

13) declaração de inidcneidade, quando a Contratada dolosamente deixar de cumprir 
as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser 
publicado no Diário Oficial do Estado do  Maranhao  — DOE e/ou através da imprensa 
oficial d Municipio. 

13.2. As penalidades previstas nesta Clausula  tern  caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar os prejuízos que 
seu ato venha a acarretar ao Contratante. 

13.3. As muitas paevstas nesta cláusula, quando aplicadas, serão descontadas dos créditos 
da Contratada ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente. 

13.4. 0 descumprimento parciai ou total, por urna das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não  sera  considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido 
por rnotivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. 
O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 
possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do  art.  393 do Código Civil. 

13.4.1 A aplicação da sanção prevista na alínea "a" do item 13, não prejudica a 
incidência cumulativa das penalidades dos itens "b" e "c" deste instrumento, 
principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de 
atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento 

r“REFFHTUP e 
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de eventuais colas rnensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia 
do interessado, no prazo de 10 's cifez)  dies  úteis. 

13.5. As sanções previstas nos itens 'd e e'' do item 13, poderão ser aplicadas conjuntamente  
corn  os itens "b" e "O' deste instrumento, facultada a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

13.6 As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas 
dos pagamentos eventualmente devidos peio Município de Amarante do  Maranhao  - MA 
ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

13.7. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "d" e "e" do item 14 é de competência 
exclusiva da Prefeitura Municipal de Amaranre do  Maranhao  MA. 

14. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCERA DOS RECURSOS 

13.1. As despesas decorrentes da presente icitação correrão por conta dos recursos 
específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Amarante do  
Maranhao  - MA, classificada conforme abaixo especificado: 

15. DO CONTRA T 

15.1. Será assinado contrato de prestação de serviços, entre a Prefeitura Municipal de 
Amarante do  Maranhao  - MA e a licitante vencedora, este, quando chamado, terá o prazo 
de 05 (cinco) dias Úteis para assinatura do referido contrato. No caso do não 
comparecimento, a Prefeitura chamará o segundo colocado, desde que o mesmo aceite 
as condições  dc  prirnero. 

15.2. 0 contrato poderá ser rescindido a qualqUe tempo, pela Contratante, 
independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial desde que a 
Contratada deixe de cumprir com qualquer das Cláusulas do Contrato, além de ficar 
sujeita as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e no edital desta licitação. 

15.3. 0 contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n°8.666/93, mediante as 
devidas justificativas. 

15.4.0 presente edital e seus anexos, bem corno a proposta da licitante vencedora deste 
certame farão parte integrante do Contrato, inclependEeie de transcrição 

16. RECOMPOSIÇÃo CY./ EQUILIBR.i0 ECONOMICC-FMANCEIRO 
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16.1. Ocorrendo desequiliPric econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá 
restabelecer a relação pactuacia, nos termos do  art.  65, inciso II, alínea d, da Lei n° 
8.666/93_ mediante comprovação documente e equehrnento expresso do contratado. 

17, DOS AçRÉ.sciroos E •StiF,Rfis.:-.F'S 

• . A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

18. DO PAGAMENTO 

18 1 0 pagamento  sera  efetuadc pela CONTRATANTE mensalmente, dentre os 10 (dez) 
primeiros  dies  úteis do mês subsequente. mediante a ernissão dos termos de recebimento 
provisório e deCnitivo, reterente a planilha de mediçáo dos serviços executados de acordo 
com o  art.  73, "a" e "b" da Lei n 8.666/93, em cumprimento Planilhas Físico-Financeiro 
apresentado peia CONTRATADA, e apresentação de Nota Fiscal/fatura, e das certidões 
de regularidade fiscal: Prova de regularidade pare com a Fazenda Federal (1. Certidão 
Conjunta Quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União), ou outra equivalente 
na forma da Lei, do dorniciiio ou sede da CONTRA CADA. Prove de regularidade  relative  
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Deilidâo de Regularidade do FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar 
no ato da contratação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela 
CONTRATADA, pare o que deverá, na oportunidade,  informer  o nome do Banco e número 
da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas 
alterações futures sem a anuência das partes interessadas. 

18.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma  diverse  da estipulada neste 
Contrato, em especial a cobrança bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de 
titulo, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização 
pelos danos decorrentes. 

18.3. A fatura não aprovada peia Prefeitura Municipal de Arnarante do  Maranhao  - MA  sera  
devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição:  contando-se o prazo pare pagamento da data da sua 
reapresentadão. 

18.4. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação 
irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 18.1 desta 
clausula. 

18.5. Não haverá distinção entre condições de pagamento pare empresas brasileiras e 
estrangeiras 

19. EXECUÇÃO E LOCAL DOS SER1,COS 

19.1. 0  !deal  para prestação dos serviços serão, conforme especificações contidas no Projeto 
Básico (ANEXO 
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20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Os casos não previstos e as ai:vidas deste edital serão resolvidos pela Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL, corn  base à legislação que se aplica a modalidade 
Tornada de P -ecos. sob as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

20.2, Fica assegurado a Prefeitura Manicipal de Arnarante do  Maranhao  o direito de, no 
interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte. a 
presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devdarnente fundamentado. 

20.3. Todas as declarações, procurações e propostas de preços deverão esta assinadas pelo 
representante legal. o não cumprimento, ciescredenciara, desclassificará ou inabilitará a 
empresa licitante conforme o caso. 

20.4. A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas 
e observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de 
impugnação e de recurso. 

20.5. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou 
ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
mareada, a sessão  sera  automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, desde que não haja 
comunicação do presidente em contrario. 

20.6. 0 desatendimento de e,xigencias formais não essenciais não importará no afastamento 
da licitante, ciesde que sejam possiveis as aferições das suas qualificações e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública desta licitação. 

20.7. Caso seja necessária a interrupção da sessão, os autos do processo ficarão sob a guarda 
do Presidente da  CPL,  oue designara nova data pare a continuação dos trabalhos. 

20.8. Este Edital e seus Anexos estão a disposição dos interessados na Comissão Permanente 
de Licitação -  CPL  da Prefeitura Municipal de Amamente do Maranhão - MA, localizada 
na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 -Amamente do Maranhão - 
MA:  em dias utc.-•;is, de segunda-feira a sexta-feira, rio horário das 07:30hs (sete horas e 
trinta minutos) as 13:30hs (treze horas e trinta minutos), onde poderão ser consultados 
obtidos gratuitamente e ainda estará disponivel no site:  
httpsillittpliamarante. nov.bi.- .. EsciarecimenM's adicionais, no mesmo endereço 

21. IIVIPLIGNAÇA.0 DO  ATO  CONVr,',c; ATOM° 

21.1. Qualquer cidadáo poderá  impugner  o presente edital, por irregularidade na aplicação da 
Lei, devendo piotocolar o pedido no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão - MA, localizado, na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
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CEP. 6592:3-000—Arnaranie do Maranhão — MA, de 2 a 6' feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas a 13:00hs (treze), ate 05 (cinco) das antes da data fixada para a abertura 
dos envelopes de habilitação. No caso ae licitante, o prazo decairá para 02 (dois) dias 
úteis, devendo a Comissão Permanente de Licitação julgar e responder a impugnação 
em até 03 (três) dias úteis. 

21.2. A impugnação feita tempestivamente pela empresa licitante não a impedira de participar 
do processo licitatorio ate o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe 
defeso oferecer impugnação fora do prazo estabelecido no §2° do  art.  41 da Lei 8666/93. 

21.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório,  sera  designada nova data para a 
realização do certame. 

21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas 

22. ANEXOS 

22.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte imegrante, independentemente de 
transcrição, os seguintes anexos: 

22 1.1 

22.1.2.  

ANEXO 1— Projeto Básico. 

ANEXO !I Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do  art.  7' da Constituição Federal. 

22.1.3. ANEXO Ill — Modelo de Declaração de Inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos de habilitação, 

22.1.4. ANEXO IV-- Modelo de Declaração de expressa e total concordância com os 
termos do edital. 

22.1.5, ANEXO V Modelo de Declaração de locahzação e funcionamento. 

22.1.6. ANEXO VI — Modelo da Declaração que o(s) empresário / sócio(s) 
dirigente(s) / responsavel(éis) técnico(s) não e(são) servidor(es) público(s) 
do Municipio de Amarante do  Maranhao  — MA. 

22.1.7. ANEXO VII Modelo de Declaração de enquadramento. 

22.1.8. ANEXO VIII — Modelo de atestado de visita e informações técnicas. 

22.1.9. ANEXO IX. --- Modelo de declaração de responsabilidade. 

22.1 10. ANEXO X -- Modelo de Carta Credencia. 

22.1.11. ANEXO XI Modelo de Resume da proposta de preços. 

22.1.12. ANEXO XI! Modelo de proposta de prepos. 
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22.1.13. ANEXO XIII - Minuta do Contrato. 

22.1.14. ANEXO XIV Minuta da Ordem de Serviço. 

22.1.15. ANEXO XV — Minuta do Termo de Recebimento Provisório. 

22.1.16. ANEXO XVI Minute do Termo de Recebimente Definitivo. 

Comissão Permanei ite de Licitação da Prefeltur Municipal de Arnarante do Maranhão - MA. em 
30 de abril 2021  
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Densidade do resíduo domiciliar 300kg/m3  
--I Total diário resíduo domiciliar 15.000Kg/dia 

Lixo Comercial 1000,00Kg/dia 

Peso Total / Densidade 53,34m3  
Quantidade em volume do resíduo durante 4 viagens por dia de 2 horas. Capacidade 64,00 

m3  
TOTAL CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE RIDUOS 480,12ton 

Prefeitura  Municipal de Ainararis- do  Maranhão  - MA 
kJ. C.7.eotAado La RoGq66, , 2 Centro. 

CEP. 6 5a23 -;)00 Pj • 06.1: . "V46/000 1 -1 6  

PM DE AMARANTE 
DO MARANHAO - MA 
FL (3)pdo 
Rabrica:  

e,  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  c zn ruutookom I VamarapEe br 

EDITAL DE LICITAÇÃO - 
TOMADA DE PREÇOS N° 00412021 

ANEXO 

PROJETO BÁSICO 

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

1.1 A presente licitação se justifica, tendo em vista se tratar de serviço essencial e continuo. 
Pois qualquer interrupção na prestação dos serviços trará prejuízos incalculáveis a todos 
os Munícipes,  ern  especial no que se refere a saúde pública da população e ao meio 
ambiente em geral, haja vista ser mensalmente recolhidos vários resíduos das vias 
públicas municipais. 

1.2 Os serviços ora pretendidos são de natureza continuada, em face da necessidade continua 
de limpeza urbana e coleta de lixo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos  corn  vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração ate sessenta meses;  na forma do artigo 57. inciso II da Lei Federal n°. 
3.666/91 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza  urbane;  
coieta de resíduos em geral no Município de Amarante do Maranhão - MA. 

3, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS: 

3.1 POPULAÇÃO URBANA. Aproximadamente 16.574 habitantes localizada na sede do 
município. 

FONTES GERADORA DE RESIDOO 

r—Resíduo domiciliar 0,905Kg/hab.dia 

3.2. - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

a) Varrição, raspagem e remoção de terra e areia de logradouros e vias públicas; 
b) Roçada ou aparo de vegetação em logradouros públicos; 
c) Remoção de focos de lixo em  areas  públicas; 
d) Retirada de lixo de cestos coletores públicos; 
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e) Roçada de vegetação rastera e Arbustiva, cecoihimento de lixo em  areas  verdes, 
incluindo serviços eu logradouro públicos com vistas a co:0k-  a disposição irregular de lixo; 

f) Limpeza e remoçao de residuos em praças; 

g) Coleta e destinação finai do lixo. 

! LOTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Limpeza de vias públicas municipais, .cm 
o fornecimento da mão-de-obra adeoeada, 
Caminhães, riaquinas e Equipamentos. 
para a execução dos serviços de limpeza e 
manutenção mant,la com o recolhimento e 
remoção adequada dos resíduos sOlidos 
nos seguintes locais: pragas,  rues,  
avenidas, canteiros centrais, passeios 
públicos, guias, bue,iros e sarjetas, prédios 
públicos municipais e em demais 
logradouros públicos onde os serviços se 
fizerem necessarios, conforme 
especificado abaixo, 
- O serviço de varrição manual é definido 

1 como a operação não mecanizada de 
limpeza  corn  a remoção de resíduos 
espalhados pelas praças,  rues,  avenidas, 
eanteiros centrais. passeios públicos, 
guias, bueiros e sarjetas e em demais • 
logradouros públicos onde os serviços se 
fizerem necessários 

-Os funcionarios deverão sempre  ester  
acompanhados de  urn  Encarregado sob 
responsabilidade da Contratada este 
subordinado ao Coordenador de Serviços 
Urbanos desta Secretaria; 

UNID WO VALOR  
UNITÁRIO  

VALOR TOTAL 

01 S 1 R$ 268.872,08 R$ 3.26.465,00 

-Coleta de lixo urbario, resíduos sólidos, 
que devem sei.  destinados a locais 
apropriados; 
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-Os serviços de varrição manual deverão 
sempre ser executados, dos dois iados das 
vias públicas, podendo estes ser realizados 
tanto no período diurno quanto noturno. 
-0 material resultante dos serviços devera 
ser destinado em local previamente 
detindo para posterior remoção 
mecanizada, esta de responsabilidade da 
Secretaria de Viação e Obras que os 
coletará  corn  veiculo ou máquina própria. 
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-A prestação de  services  deve se: 
executada de segunda-feira a sexta-feira • 

' por um horário de ate 08 horas diárias com 
descanso de 02 horas para almoço e de ate ' 
06 horas corridas aos sábados. Aos 
domingos e feriados de forma previamente 
planejada (sem alteração no valor a ser 
pago pela diária) e, quando solicitada pela 
Prefeitura Municipal nos evesace e 
festividades no período integral da duração 

, dos mesmos: 

- A Secretaria de nfraestrtura e seu 
Responsável/Coordenador de Serviços 
Urbanos e. de acordo  corn  as 
necessidades dos serviços, determinará o 
cronograma dos serviços de limpeza e 
suas alterações. 

contratada e responsável por todos 
equipamentos de proteção individual e 
coletivo dos funcionarios, todo furicionário 
da contratada devera usar uniforme 
apropriado e diferenciados na cor para fácil 
visualização (calça, camisa. bota (botina) e  
bone), totalmente fornecido pela 
contratada, não  sera  permitida a presença 
do funcionário sem que esteja devidamente 
trajado para a execução dos serviços. 

A contratada fica responsável pelo 
fornecimento, guarda, ze:o e transporte de 
ferramentas manuais básicas e 
equipamentos de proteção individual, em 
quantidade e qualidade necessária para a 
realização dos serviços solicitados. 

-As ferramentas básicas são: ancinho, 
carrinho de mão, cavadeiras, facao, 
enxada,  pa,  vassoura tipo gari, vassoura 
tipo rastelo.  etc.  Os equipamentos de 
proteção individual são, conforme 
necessidade: abafadores de ruídos ou 
protetores auriculares, mascaras e filtros, 
macacões, óculos e viseiras, capacetes, 
luvas e mangotes. sapatos, botas 
botinas, cintos de segurança e cieturões. 
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Todos aprovados e atendendo plenamente 
as Normas Reguiamentadoras vigentes. 

- Não e permitido o uso de embalagens ! 
plásticas do tipo  "big-bag"  na condueão e 
realização dos serviços de recoihimento de 
detritos e/ou entulhos diversos, para tanto 
a contratada devera disponibilizar 
carrinhos  corn  cesto coletor apropriado ao 
trabalho de limpeza  urbane.  

- A contratada deverá manter no município 
de Amarante MA, um escritório para 
atendimento ao público,  corn  atendente e 
telefone fixo para contato direto e telefone 
celular oara comato com o encarregado 
dos funcionários. 
- Para o pagamento será obrigatória a 
apresentação de relatório de ponto diario 
devidamente preenchido, pare a 
comprovação da presença do trabalhador 
no per iodo em que se pretende receber os 
honorarios. 

Fica a cargo da Secretaria de 
intraestrutura através de seu Secretário 
fiscalização dos serviços executados e não 
estando estes a contento deverão ser 
refeitos sem qualquer  Onus  para a 
contratante. 

- O Coordenador de Serviços Urbanos 
também pode solicitaÍ o desligamento de 

, qualquer funcionário da empresa 
contratada se este não estiver executando 
os serviços de forma satisfatória ou estiver 
atrapalhando o desempenho dos demais, 
neste caso. a contratada deverá atender a 
solicitação de forma imediata e sem 
questionarnentos 

' - A contratada deverá disponibilizar 01 (um) 
veiculo automotor  corn  cabine fechada, 

' dentro das normas de t;-ansrro vigentes, 
para a utiliza0o e deslocairiento do ' 
encarregado responsavei pela execução 
dos serviços. 

- O transporte dos teneionarios é de ! 
responsabilidade da contratada e, deverá ! 

• 

• 



Prefeitura tifionicipal de Arnarante do Maranhão - MA 
Av. DELDiltacio  La  Rocoue. -122(:), Centro. 

CEP: 65'3. 2-L3-000 CNP. 06.157 8410001-16 

!:!M DE  AMARA  NTE 
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,
X
, r.
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Rtibrica  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail-  go,L.:73coafartt.e(&),out(ook.con.,1 ifiltps.://htigdamarante.ma.gov.br  

ser feito em veicuic devidarrtante adequ'ado • 
de forma que aão forneça riscos a seus 

S 

• 

ocupantes. , 
, 1 

1 Serviços de Limpeza Urbana consisteAes , ' 
em: , 
a) Capina Manual em vias públicas em : 

i  areas  pavimentadas  corn  asfalto e inclusive 
• a raspagem de sarjetas e c transporte de , 

resíduos até a destinação final; 
• b) Capina manual em vias públicas  ern 1 , 

. vias sem pav imentação e inclusive a I 
raspagem de sarjetas e o transporte de , 

, resíduos até a destinação final; 
, C) Pintura de meio fio  corn  cal, 2 demãos ;  i 1 

' inclusive fixador; 
d) Roçada mannal e ou mecanizada em , , i areas  públicas, inclusive  corn  coleta e : 
transporte de resíduos ate a destinação 1 

! final: 
, 

, e) Fornecimento de mão de obra (ajudante 
serviços gerais). para execução de : 1 

serviços gerais e bragais; 
f) Limpeza de boca de lobo. iaclusive 
remoção dos resíduos para destinação , , 

, final; • , 
I 
I g) Coleta de entulho (Caminhão Básc. , 
, 1Ornt Tipo Caçamba), (Caminhão Básc.  , 

6mt Tipo Caçamba), (Caminhão 6mC , 

, 
, Compactador, de Lixo 19m3. Fabricação 1 

nacional, com  FBI  (Peso Bruto Total) , 
mínimo de 23 000 Kg; 6 x 2 (trucado);( Pa : 
Carregadeira Para limpeza do iixão e ' 
aterramento de vias. motos diesel 
alimentado de 06 cilindros  corn  potência 1 

'  minima  de 140  CV;)  (Onibus 52 Lugares;  ' 
i todos os equipamentos de segurança ' 

exigidos pelo COTRAN, ) (Mini ' , 
Carregadeira, Tipo  Bob Cat.  

1 , , , Caminhonete Traçada 4x 4)  
' Valor Total R$ 3.226.465,00 (Três milhões duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e 
cinco reais) 

carroceria aberta, (Caminhão 
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Prele;tura Mlinicipal de A.marailte do Maranhão - MA 
A. Deputado  La  Rooq, 1229, Centro. 
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4. DESTINAÇA0 FINAL DCP.-.3  RESÍDUOS  Stn. 
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4.2. A CONTRATADA devera transportar os residuos sólidos coletados ate o destino final 
no local indicado pela CONTRATANTE. 

4.3. LEVANTAMENTO DAS DISTANCIAS DE RUAS E AVENIDAS PRINCIPAIS DO 
CENTRO E ADJACENCIAS ONDE  SERA()  COLETADOS 0 LIXO DOMICILIAR. 

ORDEM RUAS SETOR DISTANCIAM 
1 CENTRO 
1.1 RUA PABLO VIANA 
1.2 FEUX GOMES 
1.3 RUA BONFIM TEIXEIRA 

-1 
1.4 RUA JOSÉ R ALVES RIBEIRO 

D.5 1  AV.  DEPUTADO  LA  ROQUE 
1.6 [ RUA RIO BRANCO 
1.7 RUA  SAO  PAULO  

.8 RUA OSÉ MARTINS 
1_1.9 RUA  SAO  SEBASTIAO  

1.10 RUA  LINO SA  E SOUZA 

594.00 
692,00 
892,00 

1.031,00 
1.030,00 
1.010,00 
1.039,00 

829,00 
843,00 
912,00  

RUA N1COLAU DINO 1.035,00 1.11 
1.252,00 1.12 RUA 31 DE MARCO 

L 1:13 RUA HUMBERTO CAMPOS 
1.14 RUA DOM EMILIANO LONAT1 

P-71-.15  AV.  GOV.  JOSE  SARNEY 
1.16 RUA RIO BRANCO  
1.17 j_ RUA COELHO NETO  

H
.18 I RUA MAL CASTELO  BRAN  

FTOTAL 

1.406,00 
898,00 

1.003,00 
301,00 
466,00 
331,007  

15.564,00 

2 SETOR - A 
2.1 RUA 7 DE SETEMBRO 1.173,00 
2.2 I, RUA DO POSTO DE SAUDE 183,00 
2.3 j RUA PEDRO ALVARES CABRAL 435,00 
2.4 RUA DOM PEDRO  11 434,00 
2.5 [ RUA DOM PEDRO 1 158,00 
2.6 [RUA ALAGOAS 577,00 
2.7 RUA  SAO FRANCISCO 
2.8 RUA  SAO JOSE  
2.9 t RUA DO BAIXAO DA BACABA 
2.10 T RUA PROJETADA 1 

478,00 
554,00 
378.00 
90,00 

2.11 I RUA PROJETADA 2 
2.12 RUA PROJETADA 3 
2.13 LFRUA PROJETADA 4 

:TOTAL 

3I SETOR B 

273,00 
292,00 
334,00 

5.359,00  



4.24 RUA 7 252,00 
4.25 RUA 8 280,00 
4.26 RUA PROJE7 ADA 1 413.00 

RUA PROJETADA 2 387,00 
179,00 

-4.29 ! RUA PROJETADA 4 
4.28 RUA PROJETADA 3 

141,00_1  

PPEFEITUPA DE 

MARMITE  
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PM DE AMARANTE  
Prefeitura  iiiiç;:r.izipal de Arna.alteci..:-,  Maranhao - MA DO MARANHAO - MA 

FL (3)W  
Av_  il*Ye.putado La Rocr...E.: 22S. Centro. Rabrica: 

CEP: CNPJ- ,,.k• 157.346/0001-16 

# 

COMISSA0 F-'E.RMANEN1 E DE LACITACÃO — CPL 
E-mail: opi,:imaiantel4P-,UtiCOK Jiamarante.ma.gov.br  

, 3.1 RUA 21 DE ABRIL. 
..L  3.2 t RUA DO CEMITERIO 
i 3 RUA EDINON DA MOTA SILVA 3. 

--, -I 
, L 
! 3.4 ! RIJA CASTELO BRANCO 4 
t 3.5 ;  AV  GOV  JOSE  SARNPY 
L 3.6 ! RUA PROJETADA 1 
! 3.7 ' RUA PROJETADA 2 
1 3.8 i RUA PROJETADA 3 

4 

3.9 ! RUA PROJETADA 4 
1  RUA  MAO  VIANA 

3.11 t RUA FELIX GOMES  653,00 , 
T-3.12 , RUA BONFIM TEIXEIRA 386,00 

3.13 ] RUA  JOSE  R ALVES RIBEIRO 130,00 
' r-3.14  I_  AV  DEPUTADO  LA  ROQUE 332,00  

• 
3.15  

,n37I 6 
1 RUA PROJETADA 251,00  
TRUA PROJETADA   233,00  
hTOTAL 5.960,00  

H-4 1  SETOR - C 
r  4.1 663,00  RUA EDINON DA MOTA SILVA 

, 4.2 PISTA DE POUSO 798,00  
4.3 ! RUA.  JOSE  FERREIRA 981,00 
4.4 ! RUA DA CIBRAZEN1' 258,00  
4.5 1 RUA  LINO SA  SOUZA 485,00 , 

L
_ 4.6

7 
! RUA SOVACO DA COBRA   _L. 171,00 

4.  -FRUA MAL CASTELO BRANCO 186 00-1  ' 
4.8 -1-  RUA FLAVIO VIANA _L 502,00 
4.9 , RUA FREI ANGELO 889,00 
4.10 479,001  

T 
i RUA AUGUSTO VIANA 

4.11 i RUA TANCREDO NEVES T 646,00 
1- 

1_4.12 1 RUA FREI TRANQUILINO 570,00 

f 4.13 , RUA PROJETADA 198.00  
w.:.! 4.14 _i! RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 

- 
428,0Õ 

'' .».: 
k  4.15 i • RUA TIRADENTES  427,00 .i 
4.16 't  RUA SANTO ANDRE 169,00 
4.17 

,_ 4.18 
L
'
'

[ R

R
U
U 

 A 1 
A FORTUNATO VIANA 412,00  

420,00  

,  4.19 L' RUA 2 420,00  
4.20 RUA 3 420,00  ._ 

h  4.21 ; RUA 4 226,00 
4.22 RUA 5 252,00  
4.23 1 RUA 6 252,00 

795,00 
457,00 
364,00 
544,00 
488,001 

360,00 
304,00 

138.00 

387,00 

138,00 



-77.77777 .4 .4 

.___ 
__4,30 

, 1  4.31 
! 
1_4.32 
1 

'r
! 4  

4.1 
I 4.2 
F 4.3 
! 
1  4.4 

4 5 L . 
4.6 
4.7 
4.8 

L4.9  
4.10 
4.11 

L 4.12  
14.13 
14.14 
; 4.15 
1 .4.16 

4.17 
1 4.18 
1  4.19 1_ 

4.20 
[ 4.21 
H4.22 
L423  
1 4.24 
I 4.25 
i 4.26 
1-4- 27 1 _ 

4.28 
1 
1 
 4.29 L_ 

1----5  

15.1 
15.2 
I 5.3 
r1-15k  .4 
i 5.5 
, 5.6 
L5.7 
r5.8 
[ 5.9 
[ 5.10 

5,11 

PM DE AMARANTE 

Prefeitura Municipal de Amarainte do V‘iarantião - MA DO MARANHAO•  MA  
FL  (S)  

Av. Deputado  La  "R;Ut?„ 1229. C.',entro. Rtibrica 
7 04rEiw- 

CEP: 65923-000 - CNR.. 06.157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  CPL 
E-mail:  t:;p: arnaf'ai- eaouttook.com I ht.i-Lpsr,`,Ntp //amarante.ma.gov.br  

1_ RUA PROJETADA 5 194,00 
' RUA PROJETADA 6 , 172,00 
RUA PROJETADA 7 4.  63,00 
TOTAL 12.333,00 
SETOR

-
- D 

i 
t  RUA  SAO  FRANCISCO 271,00 
RUA  SAO JOSE  , 309,00 
RUA MABIO VIANA 102,00 
RUA PROJETA 72,00 
RUA PROJETA 295,00 
RUA PROJETA 255,00 
RUA PROJETA 322,00 
RUA FELIX GOMES 374,00 

- RUA PROJETA 194,00 
RUA PROJETA 104,00 
RUA PROJETA 190,00 

-t RUA PROJETA 239,00 
RUA PROJETA 68,00 
RUA PROJETA 71,00 
RUA PROJETA 205,00 
RUA PROJETA 538,00 

[RUA PROJETA 97,00 
RUA FREI TRANQUUILINO 114,00 

1-  RUA JOSÉ R ALVES RIBEIRO 175,00 
RUA DEPUTADO  LA  ROQUE 241,00 
RUA MAL CASTELO BRANCO 173,00 

1  _, RUA PROJETA 563,00 
RUA PROJETA 235,00 
RUA PROJETA 682,00 
RUA PROJETA 429,00 
RUA PROJETA -t 493,00 
RUA PROJETA 279,00 

-r  RUA PROJETA 175,00 
7  RUA PROJETA 457,00 
-'' TOTAL. 

 
7.722,00 

SETOR - D 
t MA 122 1.658,00 
—RUA 1 -[ 287,00 

RUA 2 278,00 1  
RUA  JOSE  MARTINS 246,00 
RUA 3 135,00 

L  ESTRADA PAGEO 520,00 
RUA 4 386,00 
RUA 5 139,00 
RUA 6 102,00 
RUA 7 352,00 1- 
Pi..jA 8 194,00 

PPEFE1TUPA DE 

AMARANTE 
t)t.,,  NOVO  
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ROTA COLETA - RESIOUOS SOU DOS 

PREFEITURA DE 

PM DE AMARANTE  
Prefeitura  Muniorpai de Amarante do Maranhao -  MA DO MARANNAOA  MA 

FL (3) W 903  
Av. Deputado  La Rooque, 1229, Centro. Ralbrica: 

CEP: 6592-000 CNPJ: 06 157.846/0001-16  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 

E-mail:  cpI _arnaracite sii!htip/arnarante.rna.gov.br  

RUA 9 420,00 

, RUA 10 68,00 

RUA 11 254,00 

RUA 12 638,00 

I RUA 13 195,00 

-1-- UA 14 262,00 

1 RUA 15 229,00 

RUA 16 312,00 

1TOTAL 6.675,00 

TOTAL GERAL 53.613,00 

5.12 
, 5.13 

5.14 
5.15 
5.16 
5.17 
5.18 
5.19 

OBS: Perfaz um total de 53.613m (cinquenta e três mil, seiscentos e treze) metros de ruas e 
avenidas além de logradouros públicos como pragas e mercado municipal. 

4.3. - FOTOGRAFIA AÉREA DE SEDE DO MUNICIPIO — AMARANTE — MA 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1 0 prazo para inicio dos serviços devera ser de no máximo 05 (cinco) dias após a 
assinatura do contrato 

6. DA CONTRATAÇÃO DO PESSOAL: 

6.1 Competirá á CONTRATADA a admissão de motoristas, garis coletores, ajudantes de 
serviço e operadores de maquinas funcionários, mecânicos e demais operários 
necessários ao desempenho do serviço contratados. correndo por sua conta também os 
encargos sociais, seguros, uniformes, vestuários, refeitórios e demais exigências das leis 
trabalhistas corno insalubridade, adicional noturno, risco de vida, que deverá apresentar 
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PM DE AMARANTE 
DO MARANHAO - MA 
FL (3) No 
Rública:  

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ! 
, ! 

A) GARI VARREDOR 1 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS , 
, 
, 

, 
N° do 

1----  

L A 

processo: 

DISCRIMINA00 

Data c/a apresentação das propostas 
(dia/mês/ano)  
Amarante/MA 

DOS SERVIÇOS 

B Amara nte - MA , 

C Ano do Acordo. Convenção .ou Dissídio Coletivo Vinculada a CCT do Sindicato das Empresas de 
Asseio e Conservação do Estado do  Maranhao  

2020/2021 

' 

D Número de meses da execbgão contratual . 12 MESES , ---t 
Tipo de Serviço , ! i 

. 
Gari Varredor ! 

Unidade de Medida 1 Quantidade total a 
i contratar 

1 --, 
POSTO 31 

QUADRO 1. MODULOS 

Mão de Obra vinculada a execução contratual 

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra 

1 Tipo de Serviço Gari Varredor 
- --i-  

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1 

4 

l 

Categoria Profissional (vinculada 6 execução 
contratual) 

Gari Varredor 

5 
L 

Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 

Módulo 1 - Composição 

2020/2021 

da Remuneração 
1----1  

r A 

B 

Composição da Remuneração 1 Valor (R$) 

Salário base r R$ 

Adicional de periculosidade ', R$ 

C Adicional de insalubridade ' R$ H 
, 

D 

r E 

Adicional noturno R$ 

Adicional de hora noturna reduzida 

Total 

R$ 

i 
Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 

Submódulo 2.1 - 13' (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias Valor (R$) 

A 13° (décimo terceiro) Salário 1 

; ' 

R$ , i 
B Férias e Adicional de Ferias 

, 
R$ 

Total t" 
i R$ 1 

• 

PREFEITUPA DE 

AMARAME 
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Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av, Deputado  La  Rorque, 1229. Centro. 
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E-mail:  cf.)Laniaie.aLl.,:loutlook.cor.-1/   iTia.gov.br  

junto com a proposta de pregos as planilha (A,B,C) devidamente preenchida conforme 
modelo abaixo: 

6.2 — PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS — COM PESSOAL 



2.3 Beneficias Mensais e Diários R$ 

    

Total R$ 

 

1.  

         

Módulo 3 - Provisão para Rescisão 
)- 

3 Provisão para °I.) 
Rescisão 

A Aviso Prévio Indenizado 

'-- B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio I 

L Indenizado  
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o 

Aviso Prévio Indenizado 
D Aviso Prévio Trabalhado ---r-  

-4 
E Incidencia dos encargos  co  submiOdulo 2.2 sobre 

o Aviso Prévio Trabalhado 
Multa do FGTS e contrbuição social sobre o 
Aviso Prévio Trabalhado 

Valor (RS) . 
1 

R$ i 
R$ -7 

! 
--i 

R$ , , 
1 

R$ 1 
—i 

R$ i 

, R$ 

;  Total R$ 

    

 

Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais  

 

  

PM DE AMARANTE 
DO WiARANHA0,- 
FL (S)W  
Ritbrica  

Prefeitura Municipal de Anwante do Maranhão - MA 
A. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. 

CEP: 6592000 ONPJ: 08.157 3,46/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  CPL 
E-mail:  qpLarr.wyl::,,,,(cfbautlook.corn / .t.tlps:111)Ttp://arnarante.rna.gov.br  

i
------- - 

Subm
__ _

odulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPSI. Fundc de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
1 outras contribuições 

2.2 GPS, FGTS e outras Percentua: (%) 1 Valor (R$) 
contribuições 1  

A INSS 
i- 

R$ _  
B Salário Educação R$ 

C  SAT R$ 

D SESC ou SESI  

E SENAI-SENAC R$ 

F SEBRAE R$ 

t-  G --I-NCRA R$ 

H FGTS R$ 

Total R$ 

F" II  

S-tdimodulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. 

Benefícios Mensais e T -, 

Diários 1 1 

A Transporte -' i R$ 

B Auxilio alimentação (R$ 18.00 x 20d) i R$ 

C-f-Seguro de vida, invalidez. funeral R$ 
, 

D --r Cesta Básica R$ , 
Total R$ 

Quadro-P.esumo do Modulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 

Valor (R$) 

1-2 Encargos a Benefícios Anuais, i Valor (R$) : 
Mensais e  Diários 

, 
,  

2.1 13° (décimo terceiro)  Salado.  Ferias e Adicional -i--- , R$ 
de Ferias 

2.2 GPS. FGTS e outras contribuições R$ 

'tide 
FT—  PPEFEITUPA DE 

AMARAIM 
UM NOV:I` ,E   
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E-mail: a.rnarant-i 

, 4.1 
4LLegais 

A I Substituto na cobertura de Ferias 

Substituto ns Ausências 

R$ 

' R$ 

i R$ 

Valor (R$) 4 Custo de Reposição do Profissional Ausente j 

4.1 I-  Substituto nas Ausencias Legais 

4.2 t Substituto na Intraiornada 

Total 

Valor (R$) 

Modulo 5 - Insumos Diversos 

5 f Insumos Diversos 

A Materiais e Equipamentos 

B EPI'S e Uniforme 

C J  Exames Adimissionais/Periódicos 

Total 

Modulo 6 - Custos Indiretos. Tributos e Lucro 

Prefeitura Municipal de Atrio•ii•qo co1,,flaranhão - MA 
Av. La  Rouue 22 Centro. 

CEP. 66`:.;.:?.-(700 CNP.. 57.84510001-16 

COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO  CPL 

B Substituto na cobertura de Ausências Legais 

C Substituto na cobertura de Licenga-Paternidade 

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente 
I de trabalho 

E ti Substituto na cobertura de Afastamento R$ 
I Maternidade 
4 

F Substituto na cobertura de Outras ausências R$ 
(especifica!) 

i Total R$ 

R$ 

Submodulo 4.2 - Substituto na Intrajornada 

4.21 Substituto na 
Intrajornada 

A I Substituto na cobertura de Intervalo para repouso R$ 
Iou alimentação 

Total 

Quadro-Resumo do Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro r Percentual (%) 

1—R$ 

Valor (R$) 

A Custos Indiretos 
4
1 

B Lucro R$ 

C Tributos 4
1 -t 

4_ 

R$ 
Cl. Tributos Federais (PIS/CORNS) R$ 

- 
C.2. Tributos Estaduais 

C.3. Tributos Municipais (iSS) 
R$ 
R$ 

Total R$ 
1  

QUADRO 2 -RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 
Mão de obra vinculada à e. ;. ecução contratual (valor por empregado) Valor (R$) 

R$ 

A Módulo 1 - Composiçao da Ramrereoif.,2 

B Modulo 2 - Encargos e Ben Auais 
Mensais e Diários 

•11-4' • :70 rnarante.nia.gov.br  

Valor (R$) 

PM DE AMARANTE 
DO MARANHÃO - MA 
FL(S)P4°  
Rtibrica:_ 

Valor (R$) 

P P P. FE1 7 UFA DE 

MARMITE  
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Prefeitura Municipal de Arnarante tio Maranhão - MA 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNR. 06.157.846/0001-16 

COMISSi.k0  PERMANENTE  DE LicrrAcAo - CPL 
E-mail: com  ,çLp_;_arna(ani...if.A.Wook  

C Modulo 3 - Provisão para Rescsc j R$ T 
[ 

D 

i-- 

Modulo 4 - Custo de. Reposiçào do Pi:ofisstonal 
Ausente 1 

R$ 

Modulo 5 - Insurnos Diversos , , 

Subtotal (A + B +C+ D+E) 
i 
. . . . 

R$ 1 E 
1---  R$ 

F Modulo 6 — Custos indiretos, Tributos e Lucro , 

Valor Total por Empregado 

R$ 

R$ 

15 POSTO 

DISCRIMINAÇA0 DOS SERVIÇOS 

I- A Data da apresentação das propostas (clia/meslano) 

B rMunicipio de: 

Ano do Acordc Convenção ou Dissidio Coletivo 

D 7Número de meses da execução contratual 

Amarante do Maranhão  - MA 
Vinculada a COT do Sindicato das ; 

Empresas de Asseio e 
Conservação do Estado do  

Maranhao  2020/2021 

12 MESES 

QUADRO 1. MODULOS  
Tipo de Serviço Quantidade 

total a 
contratar 

1. MODULOS  

Mão de Obra vinculada a execução contratual 

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra 

1 T Tipo de Serviço Gari Coletor 

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CB0) 

3 1 Salário Normativo da Categoria Profissional 

4 1 Categoria Profissional (vinculada a execução contratual) Gan  Coletor  

5 1 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 2020/2021 

Modulo 1 - Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração 
(R$) 

Valor 

A 

B 

1 Salário base R$ 

Adicional de periculosidade R$ 
C r, Adicional de :nsalubridade R$ 

Adicional noturno R$ 
E {-Adicional de hora noturna reduzida R$ 

Total R$ 

Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários  

Submódulo (décimo terceiro) Salário;  Férias e Adicional de Férias 

C  

Unidade de 
Medida 

Gari Coletor 

PREFECTRA DE 

MARMITE 
iJ',V)'.F 

Página 43 de 78 

B) GARI COLETOR 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇA0 DE PREÇOS 

h1\1° do processo 

PM DE AMARANTE 
DO MARANHA 9; MA 
FL (E) te 
Riabrica: 



Prefeitura  Municipal de Amaiar:te do Maranhao - MA PM DE AMARANTE 
DO MARAN 0 - MA  Av.  Depdo La Rocce, 12'29, Centro. FL (S)140  

CEP: 65923-000 - CNPJ: 0:-5.157.846/0001-16 Rábeica:  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  çpLamarante@outiook.conl  i tittps.i/hLtipliamarante.magov.br  

O 

• 

PPEF:EiTUPA DE 

AMARANTE  
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I  2.1 13° (décimo te4-ceiroi Salário, Ferias e Adonal de Ferias 
—, , i Valor r .  

1 (") . 
A I-  13° (demo terceiro) Saiaiio R$ 

B l Ferias e Adicional de Ferias R$ 
i. 

Total R$ 

Total R$ 

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) 

A INSS 

B Salário Educação 

C  —SAT  

D SESC ou SESi 

E SENAI-SENAC ; 
F SEBRAE 

G INCRA 

H FGTS 

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
outras contribuições. 

Valor (R$) 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. 

ll ! Benefícios Mensais e Diários , Valor (R$) , 
I- 

 
A 1 Transporte R$ 

B 1 Auxilio alimentação (R$ 18,00 x 20d) I R$ 
_1 

C i_eguro de vida, invalidez. funeral 
1 

R$ 

Total 

Quadro-Resumo do Modulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 

D Cesta Básica 

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

13° (décimo terceiro) Salário. Ferias e Adicional de Ferias 

GPS, FGTS e outras contribuições 

Benefícios Mensais e Diários 

Total 

Modulo 3 - Provisão para Rescisão 

3 Provisão para Rescisão 

- A Aviso Prévio Indenizado 

B I Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 

C Multa do FGTS e contribuição 'social sobre o Aviso Prévio 
Indenizado 
Aviso Prévio Trabalhado 

E Incidência dos F. .,.cargos do subinódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 

Valor (R$) 

R$ 

2 

2.1 

2.2 

2.3  

R$ 

R$ 

R$ 

Valor (R$) 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

•tP 



PM DE AMARANTE 
Preteitura Iiilunk..ipal de Amaranti.;t do  Maranhão  - MA Do MARANHAO -„MA 

./:\'‘., Depu.iado La R,..)of:iLi,  12.29 C:entre. FL (S) Pe  
Rilbrica:._____ CFP: 659;i3-000 - ONPJ: 06.1:1,7 8/3/0001-16  

COMISSÃO  PERMAN.ENYE. DE  LICITAÇÃO  CPL 
E-mail:  :i rook 1 -p:•tlarnarante.nla.gov.b:- 

         

R$ 

R$ 

 

F i Multa do FG IS e contribuiçâo social sobre o Avi,3,-.) Prévio 
Trabalhado 

      

Total 
11—  — 

       

        

        

Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 1 
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais 

4.1 Substituto nas Ausências Legais i Valor (R$) i 
,.. ---1-- 

A Substituto na cobertura de Ferias  L_  
B 1-Substituto na cobertura de Ausências Legais R$ 1  1 

C Substituto na cobertura de Licença-Paternidade +R$ 

—D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho R$ 

E Substituto na odbertura de Afastamento Maternidade R$ 

F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) R$ 

Total R$ 

O 1_ Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada 

r--- 
A 1  Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimenta0c 

4.1 LSubstituto nas Ausências Legais 

4.2 Substituto na Intrajornada 

4 T Custo de Reposição do Profissional Ausente 

Quadro-Resumo do Modulo - Custo de Reposição do 

Total  

Total  

(R$1 
Valor 

_i___ 
_ --1 

--i 

'rofissional Ausente 

1_ (RSt 
Valor 

R$ 

R$ ---i 

R$ 
---1 1 

Substituto na Intrajornada 

O 
A 

Módulo 5 - lnsumos Diversos 

Insumos Diversos 

Materiais e Eduipamentos 

EPI'S e Uniforrne 

C I Exames AdimissionaislPeriódicos 

Total 

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

Valor 

R$  
R$ 

R$ 

rigs  

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro T Percentual V/0-1)-11 Valor 
1 (R$) 

-1 
A I Custos Indiretos i 

L  
R$ 

B 1, Lucro I R$ 

C 1 Tributos 1 R$  
1 — Fs-  i t., 1. Tributos de!'ais ..FIS/COFINS) R$ 

 ,--, ---i-- 
i C.2 Tributos Estaduais i R$ ; 
1 C 3 Tributos 'ildnicipais (ISS) R$ 

her"; 
PPEFEJTUPA DE reAmARANTE  

 

Página 45 de 78 



Valor 
(R$)  
R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) 

A f  Módulo 1 - Composição da Remuneração 

B I Modulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 

D Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

E ! Modulo 5 - Insumos Diversos 

Subtotal (A + B +C+ D+E) 

I Modulo 6 -- Custos Indiretos Tributos e Lucro 
_L 

Valor Total por Empregado 

A Data da apresentação das propostas (dia/rrés/ano 

3 
t — . 

Sala' no Normativo da Categoria Profissional 
r- 

4 1  Categoria Profissional (vinculada à execução 
 contratua!) 
í Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 

Módulo 1 - Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração 

A Salário base R$  
Adicional de periculosidade ! R$ 

C Adicional de insalLibrioade 

C) MOTORISTA 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

DISCRINVNAÇÃO DOS SERVIÇOS 

B 1 Municipio/UF Amarante do  Maranhao  — MA I A- 
C Ano do Acordo. Convenção ou Dissídio Coletivo 1 Vinculada a CCT do Sindicato dos 

; Trabalhadores em Transportes 
I Rodoviários do Estado do Maranhão.  - 

Número de meses da execução contratual 12 MESES 
' Tipo de Serviço Unidade de Quantidade total 

Medida a contratar 

Motorista POSTO 5 

QUADRO 1. MODULOS 

Mão de Obra vinculada a execução coritratuaí 

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra 

1 I Tipo de Serviço Motorista 

2 tClassificação Brasileira de Ocupações (CB0) 782510 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Roce. 1229, Centro. 

CEP: 6&323-000 ú6.157.346/0001-16 

PM DE AMARANTE 
DO MARANHÃO - MA 
FL(S)P° 
Rtibrica: 

COMISSÃO  PERMANENT E DE  LICITAÇÃO  CPL 
E-mail:  cr  atr tj' x» r iamarante.ma.gov.br  

lotai R$ 

QUADRO 2- RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

Motorista 

2020/2021 

r
N° do processo 

-'PE-7FE;TJPA DE 

AMA TE 
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Preteituri!viunicipai de Airr<i7ii'iiinte. do Maranhão - MA 
1-.)pi..!ado LaRc_.;o::,!ue, 1229, Centro. 

CEP' - CNFJ• 06.157.846/0001-16 

PM DE AMARANTE 
DO aliARANHMO - MA 
FL(S)P4°  111  
Ritbrica: —  

COMISSÃO PERMANEN DE LICITAÇÃO —  CPL  
E  mail uin cottps. "ama ante ma gov br 

• , Adicional ,!•;:) . L.tmo R$ 

E • AdIcion3 de flora noiuma reduzida • R$ 
-• Total R$ 

Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 

Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Ferias 

I- 2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adiciorial de Ferias 

A 13° (décimo terceiro) Salário R$ 

• Ferias e Adi.7..ional de Ferias R$ 

Total ' R$ 

Submódulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diários. 

Benetícios Mensais e Diários 

VALOR R$ Percentual (A))  GPS, FGTS e outras contribuições 

Submodulo 2.2 - Encarge_ls Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
outras contribuições. 

2.2 ' 

INSS 

Salário Etiu:ac;:ão 
r- - 

C SAT  

: SESC ou 

SENAI - SENAC 

SENAI 

G 7 INCRA 

H FGTS 

¡ R$ 

R$ 

C Assistencia Médica a familiar (Plano Odontológico) R$ 

¡ Transport:- 

• Auxilio  al;iTientacao  

-FRS 

R$ 

¡ R$ 

¡ R$ 

¡ R$ 

1 R$ 

R$ 

¡ R$ 
- -4  

7 R$ Total  

¡ R$ 

R$ 

Total ¡ R$  

Quadro-Resumo do Modulo 2 - Encargos e Beneficios anuais, mensais e diários 

• Seguro de ,lida, invalidez, funeral 
4 

Cesta Basca 

2 ' Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 7 ; R$ 

2.1 i 130  (décimo terceiro) Salário. Ferias e Adicional de R$ 
 Ferias 

2.2 i GPS, FGTS c outras contribuições R$ 
_I 

2.3 , Beneficins Mensais e Ciarios , R$ 

Total 1 R$ 
H-
L 

Kite 
OPEFFLrJPA 

AMARANTE 
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F 4.1 

A Substituto na cobertura de Ferias 

Substituto na cobertura de Ausências Legais 

R$ 

: R$ 

1 R$  

C Substituto na cobertura de Licença-Paternidade 

• Substituto no cobertura de Ausência por acidente de 
, trabalho 

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 

Substituto na cobertura de Outras ausências 
Lespecificar; 

r Total 

E incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o , ! R$ 
Aviso Prévio Trabalhado 

_I 
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso 

, Prévio Trabalhado 
_,. 

Total 

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profission 

Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausência 

Substituto nas Ausências Legais 

H 
1 R$ 

R$  

al  Ausente 

. Legais 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada 

4.2 Substituto na Intrajornada 

A Substituto na cobertura de intervalo para repouso ou R$ 

_ _ alimentacao 4  
Total 

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4 Custo dt, Reposição do Profissional Ausente R$ 

4.1 Substituto nas Ausências Legais . R$ 
1 

4.2 1 Substituto na Intrajornada " , R$ , 

Total 1 R$ 

Módulo 5 - Insumos Diversos 

5 Insumos Diversos  
F- 
L 

A Materiais (Coribustivel) 

R$ 

C Exames AdimissionaisiPeriádicos R$ 

Total R$ 

           

L _ 
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

    

          

4_ 

EPI'S e Uniforme 

R$ 

Prefeitura ncpal de Arriararite do Mai-anhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque. 229, Centro. 

CEP: 6592'3-000 - CNPJ: 06.157.345./0001-16 

PM DE AMARANTE 
DO MARANHAO - 'VIA 
FL (S)1140  
Rtibrica:  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 

E-mail:  çp'. ,._:unagaiftit-14:tipok..pi-r:1 / r o /,aprigrante.rna govor 

 

IVIdrAuto 3 - Provisio para Resciso 

   

     

,- 
3 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A ! Aviso Prévio Indenizado , R$ 
L _.  

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 
; 

I R$ 

C Multa do FGTS e contribu4ão .t.,ociai sobre o Aviso I R$ 
Prévio Indenizado . . 

L ._ . 
, D Aviso Prévio Trabalhado R$ 

Tn.& 
FIT nPFPE !,,JP,. ,̂  DE 

AMARANTE  
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Prefeitura Municipal de Arnarante do Maranhão - MA 
Av. !Deputado  La  Rocque:  1229. Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ -  06.157.846/0001-16 

PM DE AMARANTE 
DO MARANHAO 
FL (S)14°  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  ,;¡)!„...anararte:qu,..itiook com i/i.ittlfarnarante ma.00v b!- 

6 Custos indiretos, Tribttios e Lucro Percentual  WO  

I- 
A ' Custos indiretos 1 R$ 

, 
B , Lucro : R$ 

i -I 
, C 1 Tributos ! R$ 

C.1 Tributos Federais (PIS/COFINS ! R$ 

C 2 Tributos Estaduais ! R$ 
t 

C 3. Tributos  Municipals  (ISS) R$ 
'i- .  

Total . R$ , 

• 
QUADRO 2 -RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

Mão de obra vinculada ã execução contratual (valor por empregado) 
i 

A 1 Modulo 1 - 
--E--  

- Composição da Remuneração i R$ 

B 1 Modulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e i R$ 
!  Diários   -1 

C 1 Modulo 3 - Provisão para Rescisão . , R$ 

D ! Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissicnal Ausente ! R$ 
_1 

E T Modulo 5 - Insumos Diversos 1 1 R$ 
E-  

Subtotal (A + B +C+ D+E) L _LR$ 
--1 F T Modulo E,  - Custos Indiretos, Tributos e Lucro R$ 

• 

Valor Total por Empregado R$ 

QUADRO RESUMO DE PESSOAL 

Cargos Quant. Salário Base Valor do posto 

GARI 31 
VARREDOR 

GARI 15 ! 
COLETOR 

MOTORISTA 5 ! 

rOTALIZAÇÃO  

Valor Mensal Valor (12 
MESESJ 

 4 



PM DE AMARANTE Preura Muniotpal Acrwanie do Maranhão - MA 
DO MARANHAO - MA 

Av. Deputado  La Roue,  1229, Centro. FL  (S) W 
CEE 65923-000 - ONFW 196 157.846/0001-16 Retbrica: 

COMISSÃO PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO  CPL 
E-mail -;17, -  an-l2rante4outiook..cr. .//amarante.ma_gov.Pr 

6.3- PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS OAIVIINHÕES E MAQUINAS. 

ITEM UNID QT. 
VEIC. 

ESPECIFICAÇÃO QTD. VLR. TOTAL 
MES UNIT. 

• CAMINHÃO BASCUL.ANTE TIPO  TRUCK:  10mt  
COW Oaf  acteristicas minimas, 03 eixos, capacidade de 
carga  minima  de 12m potencia  minima  de 2100V: PTB 
mínimo 23 toneladas, ano/modelo não inferior a 2005.0 12 
equipamento descrito deverá ate .ider todas as normas 

, de segurança de ransit° exigidas peio C.:ONTRAN, 
DETRAN E CN) . COMBUSTIVEL DIESEL, COM 
MOTORISTA 
CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO: 6 rnt  
Corn  caracteristicas mínimas. 02 exos; capacAade de 
carga  minima  de 6 m3 : PTB minimo 10 toneladas veiculo 

tnÉs I ern born  estado de conservação corn carroceria tipo 12 
1.urgão modelo especial construída em alumínio 

. transporte de ate 08 passageiros .0 equipamento 
descrito devera atender todas as normas de segurança 

:de transito exigidas pelo CONTRAN, DETRAN E CNT. 
COMBUSTIVEL DIESEL,  com motorista 
CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA: Caminho motor 
diesel alimentado com potência  minima óe  240c.. peso 
bruto total minimo 16.000kg tração 4x2, ciaa.si  e eixo 

3 IVIES 3 traseiro reforçado para trabalho pesado. Motor Diesel. 
Com motorista.  
CAMINHÃO COMPTADOR 
Caminhão Coletor Compactador de Lixo 19m3. 
Fabricação nacional,  corn  PBT (Peso  Brute  Total) 

• mínimo de 23.000 Kg; 6 x 2 (trucado) com eixo  'Crap  (eixo 
próprio para operação  corn  coletor compactador de lixo  
nom  cabine avançada: motor devera ser de 6 cilindros 

4 MÈS 1 ern  linha; potência  
minima  de 250 cv. Motor Diesel. Com  motorista. 

PA CARREGADEIRA: 
, Para limpeza do lixão e aterrarnento de vias motos 
' diesel aumentado de 06 cilindros com poter6a  minima  

de 140  CV  peso operacional aproximado de 18.000 kg: 
cabine de vtdro, trabalho equipada  corn  todos os 
acessórios necessanos para o traoalho: buzine luzes de 
serviço,  fools  de serviço na aranteira e traseira, alarme 
de marcha a  re  e transmissão hicirauiica motorista e 

5 . MES 1 manutenção do veiculo por conta da contratada. 12 

1 MES 2 

12 

12 

• ÔNIBUS CAPACIDADE 52 LUGARES: 
Motorista e manutenção do veiculo por conta da 

' contratada. Garantindo  urn  translado mínimo dt 50 km. 
O ônibus devera possuir todos os equipamentos de 
segurança exigidos pelo COTRAN. 
CAMINHONETE 4 X 4 
ve;culo L;Pe. CarnL honete, Com AC Seguintes 

aracteristicas Minimas: Sem Ar-Condicionado Cabine 
Simples, 02 Pertas Laterais. Motor Igual Ou  Su  enor 4.0. 
Capacidade Para 03 Pessoas Na tobioe,  Combustive'  

Com C:ondul  Or,  Manutenção. Km Lure,  Fan  Bom 
F.stado De Conserv cão. Dotado De Todos Os 
.-fouipamentos Obrigatorios Por Lei 

12 

12  

6 MES 

7 IVIES 
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Pretura Mt..47,11cipal de AMarioite do Maranhão - MA FM DE AMARANTE 

Av. Deputado  La  Roodue, 1229 Centro.
Ei 

DO MARAN Q  
FL  (3)W 

65993-000 --- CNRJ: 06.1E7.84.6/0001-16 Ritbsica: 

.%; 

COMISSÃO PERMANENTE  DE LiCiTACAO — CPL 
E-mail: cpantoouook.00mhtlpsilrittritarnarante ma.gov.br  

MINI-CARREGADEIRA (TIPO  BOBCAT)  
: Lm Perfeito Estado De Cotiser,:a0o, Capacidade 

Operacional  Minima:  839 Kg.  Cap Op. Corn  Contrapeso 
: Opcional: 908 Kg, Carga De Tombamento: 1849 K 

Altura Ate O Pino Da Caçamba: 3 M, Trajetoria De 
Elevaçao Do Braço. 'v'Eeical, Peso Operacional. 2821 Kg. 
Largura (Com Caçamba). -1727 Mm Altura: 1938 Mm, 

8 MES 1 , Potência: 59  Hp,  Tipo: Turoo Diesel, Sistema De 12 , 
Arrefecimento Duplo:  

TOTAL R$ 11. 

7. FASES DO RECEBIMENTO: 

7.10 recebimento ocorrerá em tres momentos. ato recebimento provisório e recebimento 
definitivo; 

7.2Apos esta fase de recebimento, o material/serviço passa a ser considerado em recebimento 
provisorio, 

7.3No recebimento provisório a Prefeitura Municipal de Arnarante do  Maranhao  - MA, terá ate 
5  dies  consecutivos pare conferencia e recebimento definitivo, marca/modelo e quaisquer 
outras verificações julgar necessárias. 

8. FORMA DE PAGAMENTO: 

8.1 0 pagamento  sera  efetuado pela CONTRATANTE mensalmente, dentre os 10 (dez) 
primeiros dias úteis do mês subsequente. mediante apresentação do documento hábil que 
comprove a entrega dos serviços, e apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da 
respectiva Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Prove de regularidade 
para  corn  a Fazenda Federal (1. Certidão Conjunta Quanto aos Tributos Federais e a Divide 
Ativa da União), outra equivalente na forma da Lei, do domicilio ou sede da 
CONTRATADA e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de 
Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que 
o fornecedor apresentar no ato da contratação, desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela CONTRATADA, para o que devera, na oportunidade,  informer  o nome do 
Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo 
permitidas alterações futures sem a anuência das partes interessadas; 

8,2 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma  diverse  da estipulada neste 
Contrato, em especial a cobrança bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, 
sob pena de aplicação das sanções previstas neste  instrument()  e indenização pelos danos 
decorrentes: 

8.3 A fatura não aprovada peia Prefeitura Municipal de Amamente do Maranhão - MA  sera  
devolvida a contratada para as  necessaries  correções,  corn  as informações que motivaram 
sua rejeicao, contando-se o prazo para pagamento na data da sua reapresentação; 

8.4 Nenhum pagamento  sera  efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação 
irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 6.1. 

'PETJPA DE  
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Prefeitura 1vircipat de idr..ai%rite do 'iaranhão - MA PM DE AMAa»-
c. 

 
Deputado  La  Rot...:.-.1ue 1229 ._:entro. (S)W 

DO WIARANHAO P.PA  
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail: arriaraa., sitiook aiaia h;J-ss.1 i/arnarante. ma.,gov. br 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA  CON  fRATADA: 

9 1 A CONTRATADA se obriga a: 

9.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Projeto Basico e de sua proposta, com 
os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

9.1.2 Reparar, corrigir. remover, substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo  maxim°  de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos 

periodos com apresentacãe das devidas justificativas, os produtos em que se 

verificarem vícios defeitos ou ncorreções resultantes da entrega; 

9.1.3 Arcar  corn  a responsabilidade civil por to:Jos e quaisquer danos materiais e morais 

causados peia ação ou omissão de  seas  ernpregados, trabalhadores, prepostos ou 

representantes. doiosa ou cuiposamente, a administração ou a terceiros, 

9.1.4 Apresentar a Contratante, quando for o caso. a relação nominal dos empregados que 
adentrarão c ergao, os quais devem estar devidamente identificados por meio de 

crachá. 

9.1.5 Responsabilizar-se  or  todas as obrigações trabalhistas, sociais. previdencibrias. 

tributárias e as demais prea:stas na legisação especifica, cuja inadimplência não 

transfere responsabilidade a Administração; 

9.1.6 instruir seus empregados quanto necessidaoe de acatar as orientações da 

Administração, inclusive quanto ao cumprimento  bas  Normas internas, quando for o 

caso: 

9.1.7 Relatar a Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
entrega dos produtos/serviços; 

9 .8 Disponibilizar a equipe  minima  para a execuçao Je coleta de lixo domiciliar de: 05 

(cinco) motoristas, 15 (quinze) gari coletor, 31 (trinta e  urn)  gari 

varredortapinadoripodador e 11 (Onze) ve;cuias sendo; uma caçamba  corn  

capacidade de 6m3. duas caçamba com capaciclade de 10m3, três caminhões 

carroceria aberta,  urn  Caminhão Compactador, nora Pa Carregadeira e um Ônibus 

52 Lugares. 01 Caminhonete 4x4 , 01 Mini Carregadeira Tipo  Bob Cat,  bem como 

as ferrameritas de trabalho necessárias ao  born  desempenho das funções. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

10.1 A CONTRATANTE se obriga 2: 

10.1.1 Proporcionar togas as condições para cp.;6 a Contratada possa fornecer os produtos 
de acordo  corn  as c;eisemlinaçàcs aes Projeto 
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PM DE AMARANTE 
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RObrlca:__ 

CONliSSÃO PERMANENTE CE. LICITAÇÃO -7  CPL 

E-mail: cc  ;»inat-antf,i;).(41tiook,ccc-c .0amarante.ma.aov, 

10.1.2 Exigir o cemprimenta de todas as obrigações assumidas pela Contratada. de acordo  

corn  as clausulas coniratuais e os termos de sua proposta; 

10.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor 
especialmente designado, adotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia,  riles  e ano,  barn  corno o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

10.1.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
do fornecimento, iixando prazo para a sua correção; 

10 1.5 Pagar a Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato; 

10.1.6 Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas. em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

11. DA FISCALIZAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO: 

11.1 A fiscalização do objeto  sera  exercida pela Secretaria Municipal, por meio de 
unidade competente na  fore  :a que  he  convier: 

11.2 R Secretaria Municipal é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização; 

11.3 A supervisão por parte da Secretaria Municipal, sob qualquer forma, não isenta ou 
dirninu o responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas 
tarefas. 

11.4 Não ser admitida a subcontratação total do objeto contratado. 

12. DA ALTERAÇÃO SUBJETiVA: 

12.1 E admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada corn/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos 
de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais clausulas 
e condições do contrato, não haja prejuízo a execução do objeto pactuado e haja a 
anuencia expressa da Administração à continuidade do contrato. 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.1 Pela inexecuaão total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da 
presente liditaçao, suieitara a FORNECEDORA as seguintes sanções, mediante 
notificação  pre-via e escrita e exercício da ampla defesa e do contraditório: 
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13.2 Advertência. 

13.3 Multa. 

13.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA. por ate 5 (cinco) anos. 

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

14.1 Comprovação através de certidões elou atestados emitidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da licitação: 

14.2 Licença expedida pelo orgão competente, autorizando a exercer a atividade 
pertinente ao objeto licitado: 

14.2.1 Comprovante de inscrição no cadastro técnico federal, de atividades 
potencialmente poiuidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, 
acompanhado do !espectivo certificado de regularidade valido, nos termos 
do  art.  17, inciso 2", da lei 6.938, de 198'i , e da instrução normativa IBAMA, 
n" 06, de 15/03/2013 e legislaçã3 correlata, classificada como 
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme 
anexo ida Instrução normativa BAMA, n'' 06. de 15/03/2013 ou de norma 
especifica  (art.  2°,  in  06/2013). 

,PEEEITUPA DE 

AmARANTE  
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Preeitura MtAlicipal de Arnatante do  Maranhão  - MA PM DE AMARAMT:E.: 
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• 

EDITAL DE LICiTiAÇA0 
TOMADA DE PREÇOS N° 00412021 

ANEXO II 

' MODELO DE DECLARAÇÃO" 

limo. Sr. 
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação -  CPL  
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranho MA 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII DO  ART.  70  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 0042021 

Prezados Senhores, 

(nome da empresa)   , CNPJ , sediada em 
(endereço  completo) . por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

, portador(a) da Carteira de identidade n° e 
do CPF n°   DECLARA:  para fins do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei no 
8.666. de 21 de junhc de 1993. acresckie pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, pengoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos. 

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar ressaiva acima), 

 de de  
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DO  MARANHA  MA 
FL (S) No 
Rtibrica:__ 

PPEF "UP  DF 

Prefeitura Muni inal de Arnarante do Maranhão - MA. 
A. Deputado  La  Rocque,, 1229. Centro. 

CEP: 65923-000 CNPJ: 06.157.846/0001-16  

COMiSSA0  PERMANENTE  DE LiCITAÇÃO — CPL 
E-mail: " arnarante(6)outiook.corn httose» larnarante.rna.00v.br  

EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 

ANEXO UI 

ELO DE DECLARAÇÃO' 

Ilmo. Sr 
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação -  CPL  
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE 
HABILITAÇÃO  

Ref.:  TOMADA  DE  PREGOS  NJ' 004/2021  

Prezados Senhores. 

(nome da  empresa) ,  CNN  n°  
sediada  err fendereco completo) .  pm  intermédio de seu representante 
legal Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade rics 

 e do  OFF  n°   , DECLARA, sob as penes da lei, nos 
termos do § 2°, do  art.  32, da Lei n° 8.666/93 que ate esta data, não ocorreu nenhum fato 
impeditivo de sua habilitação na licitação acima epigrafada e que comunicara qualquer fato 
superveniente que venha a ocorrer. 

de  
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DO lARANHA - MA 
FL (5)No 
Reibrica:  

Preibitura Municipal de Aniar4vite do Maranhão - MA 
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COMISSÃO  P&:RMANEIVI%- ÚE LiCITAÇÃO — CPL 
E-mail inadrL jdookoi tr amarante.ma.qov.br  

EDITAL DE LICITAÇA0 
TOMALIA DE PREÇOS N° 004 2021 

ANEXO 

MODELO DE DECLARAÇÀC 

limo. Sr. 
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Loitação -  CPL  
Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL 
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL  

Ref:  TOMADA DE PREÇOS N' 004/2021 

Prezado Senhor.  

 (nome da empresa) , CNPi n°  
sediada em (endereço completo) ,  or  intermédio de seu representante 
legal Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° 

 e do  OFF  n°  declara para os devidos fins, que 
concordamos com todos os termos desc!itos no edital e seus anexos e que temos pleno e total 
conhecimento da realização dos trabalhos do certame. 

de de  

Pagina 57 de 78 



Pretura i'Vcipai de do Maranhão - MA 
Av. Depoiado  La Centro. 

C.EP: 6f923-000 - CNR.l.  c.)".5.157.846/0001-16  

I'M DE AMARANTE 
00 16-4ARANHÃ A 
FL (5) P4° 
Rabrica: 

COMISSÃC1 PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL  
ttook.cc2rn itamarante.ma.gov.br  

EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 

ANEXO V 

-MODELO DE DECLARM; 0" 

limo. Sr. 
Presidente e demais Membros da Cornist-,:ão Permanente ae Licitação -  CPL  
Prefeitura Municipal de A,marante do Maranhão - MA 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  

Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 

Prezados Senhores. 

Eu, , portador(a) da  Cedilla  de Identidade n° e  OFF  
n°  . residente e domiciliado na , declaro sob as penalidades 
da iei, que a empresa   , inscrita no CNPj sob o n° , esta 
localizada e em pleno funcionamento na . cidade de  
Estado do(a)   , sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o 
exercício do ramo de atividade da mesri.o. 

Segue em anexo fotografia da sede da empresa  ern  cores (tamanho mínimo de 10 cm x 
15 cm) da  area  externa (tachada) e interna (escritorio. depósito,  etc.),  comprovando que a 
empresa não possui endereço fictício. 

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações 
dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA de 
qualquer responsabilidade sobre as informapões prestadas por esta empresa. 

de  de  
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Prefeitura Municipal de Arnarnt*  dc  Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNFJ 06.157.84610001-16 

• 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  (.,:pL rittps://http]amarante.ma.gov.br  

EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N*3  004/2021 

ANEXO VI 

"MODELO DE DECLARAÇÃO" 

Ilmo. Sr. 
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação -  CPL  
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

DECLARAÇÃO QUE 0(S) EMPRESARIC I SÓCIO(S) I DIRIGENTE(S) 
RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NÃO E(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) DO 

MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA  

Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 

Prezados Senhores. 

(norne da empresa) CNPJ n°  , sediada em 
(enderegocompleto) , por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

, portador(a) da ceoula de identidade n° e do 
CPF n° . declare sob as penas da Lei,  ern  observância a vedação prevista 
no  art.  20, inciso  Xi!,  da Lei n° 12.465/2011. que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou 
responsável(éis) técnico(s) não e(são) servidor(es) público(s) do Municipio de Amarante do  
Maranhao  MA. não estando, portanto, enquadrados no  art.  90, inciso Ill, da Lei n° 8.666/93, 
não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar 
contrato com a administração pública. 

),  de  de  
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PM DE AMARANTE Prefeitura Municipa! de Arniirane  co  Maranhão - MA DO MARANHAO - IA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. FL  (S) 

CEP: 65923-000 CNP J• c.)6.157.84/0001-16 Retbricrz - 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail: op!  am-F.iranteoutic.iok.c;orri / s.. , i—iiatharante.rna.dov.br  

f•:-.DITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 

ANEXO  Vii  

-MODELO ría DECLARAÇÃO ' 

limo. Sr. 
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação -  CPL  
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão -- MA 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  

Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N 004/2021 

Prezado Senhor. 

(nome da empresa) CNPJ n° . sediada 
em (endereço _completo)   por intermedio de seu representante 
legal Sr(a)     portador(a) da Carteira de Identidade h° 

e do CPF n°   e contabilista Sr(a) 
portador(a) da Carteira de identidade n° 

 e do CPF n° , declaram sob as penas da Lei, 
nos termos do  art  30. da Lei Complementar h° 123106. que se enquadra na situação de 

(nicroempresa  ou empresa de pequeno porte. conforme o caso) e que não se 
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no  art.  3' da referida lei. 

Declaramos ainda que a receita bruta do Ultimo ano-calendário ( ) foi igual a R$ 
), conforme balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do(a) 
sob o n° 

r    de ..„ ;• 



Prefeitura rnicipai de i.kftiararite do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 35923-000 - CNP,J, C6.157.84610001-16 

PM DE AMARANTE 
DO rolARANHÃO 
FL (S)W  ?31  
Rtibrica: _  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  (:.;:p arnarariteutlook.com  , tps:ith' r.)://arnarante.rna,gov.br  

EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 00412021 

ANEXO VIII 

"MODELO DE ATESTADO DE VISITA" 

limo. Sr. 
Presidente e demais Membros da Corniss5o Permanente de Licitação -  CPL  
Prefeitura Municipal de Amarante do Marannão - MA 

ATESTADO DE VISITA E RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Atesto para os devidos fins, que o Sna,).   . portador(a) da Cédula 
de Identidade n (`  representante da empresa 

(nome da  empresa) , CNPJ n° . sediada em 
(endereço completo) , nos termos do item 6.2.3.5. do edital de licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS NI' 004/2021, constatando as condições e peculiaridades 
inerentes a natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes. 

de de  
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Prefeitura  klurscipal de Arnak-tirtte dc.‘ k'Va ra nhão - MA  
Deputado  La Pcx,que, 1229. Centro. 

CEP. 3L',923-000 - ()6.157.84610001-16 

PM DE AMARANTE 
DO MARANHAO - 
FL (8) N°  
Rtibrica:  

COMISSÃO  PERMANENT:t.' LiCiTAÇÃO — CPL 
E-mair cp 7aJarite.:(i';).00tiook.co .i '1U,t,s,(,'t /amarante rna.gov.br  

EDITAL DE L;t:'.!-  AÇÁO 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 

ANEXO IX 

"MODELO DE DECLARA 

limo. Sr. 
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação -  CPL  
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RFSPONSABILIDADE 

Declaramos que a empresa   (nome da empresa) , CNPJ n° 
sediada em (endefeco comoieto) , não efetuou a visita 

técnica no local onde serão executadas os seiviços, mas assume incondicionalmente a 
responsabilidade de executar os serviços em conformidade  corn  todas as condições e exigências 
estabelecidas no edital de icitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 
atendimento ao item 6.2.3.6. 

    

rrrrrnA or 

MARMITE  
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PM DE AMARANTE 
DO MARAN WiA 
FL (SØ4°  

PretOtura PthunicVa de Arnaranteüu Maranhão - MA 
Av. Deputizio  La  Rocque, 12297  Centro. 

CER 6 -A23-000. - CNRJ. 06 157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  c4,: amaranterá?Litiook.o(xo7,1 711amarante ma.gov.br  

EDITAL DE L!,C,1TAÇÂO 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 

ANEXO X 

"MODELO DE `..";ARTA CRECrENCIAL" 

CNIPJ ns   , com sede na 
neste ato representado pelo(s) Sr.(a) 

(diretores ou sócios, com qualificação complete nome, RG. CPF. 
nacionalidade, estado civiL profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, 
nomeia e constitui. seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)   (nome, RG,  OFF.  
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço). a quem confere(m) amplos poderes para, junto 
a Prefeitura Municipal de Arnarante do  Maranhao  - MA, praticar os atos necessários 
representação da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS n°004/2021, 
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para 
declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, 
desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, dando tudo por  born  firme e valioso. 

 i.  de 

(nome da empresa) 
(Nome e assinatura de seu Representante Legai, com firma reconhecida) 

A empresa 
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Preieitura Monicipal de Arnarania do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-•000 06.157.84.6/0001-16 

PM DE AMARANTE 
DO MARANHÃO zrak 
FL(S)P° 
Rtibrice 

O 

• 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  CPL 
E-mail:  • .arnarailtiot.illook.corn tosiii-itti;o7amaranfe.rna.qotobr 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 

ANEXO XI 

"MODELO DE RESUMO  LA  PROPOSTA DE PREÇOS E DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA" 

limo. Sr. 
Pregoeiro 
Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  --- MA 

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS E 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

Ref  Tornada de Preços nu 004/2021 

Prezados Senhor.  

Pela presente, submetemos á apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta  relative  a 
licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
venham a ser verificados na preparação da mesma e decíaramos ainda que, temos pleno 
conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos  corn  a 
totalidade das instruções e critérios de quaiitica0o definidos no edital. 

1. Proponente: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço:  
E-mail:  

2. Representante legal que assinará o Contrato: 
Nome: 
Cédula de identidade/orqâo emissor: 
CPF: 
Cargo/Função: 

3. Prazo de validade da proposta: 
4. Prazo de entrega: 
5. Condições de pagamento: 
6. Dados Bancários: (Banco/Agencia/Conta - corrente) 

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei. em especial 
o  art.  299 do Código Penal Brasileiro. que 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 

independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
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(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada  pa;  a participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida 

licitação: 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potenciai ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação: 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no 

todo ou  ern  parte direta ou indiretamente, informado. discutido ou recebido de qualquer 

integrante do órgão 1,-,•itante antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

.  de  

(nome da empresa) 
(Nome e assinatura de seu Representante Legal  

FT-7  PP -  FATUP' DE  
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PREÇO 
TOTAL 

Proposta de Preços: Valor total: R$ 

PPEECITUPA DE  

Preteitura MunicVai de Armitarqe do Maranhão - MA 
Av. -Depu'cado  La  Rocc.4oe, 1229:  Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06 157.846/0001-16 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 

ANEXO XII 

"MODELO DE PROPOSTA DE  PRE  

Uma, Sr. 
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação -  CPL  
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Prezados Senhores. 

Pela presente, submetemos a vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em 
epigrafe. assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a 
ser verificados na preparaçáo da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento 
das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das 
instruções e critérios de qualificação definidos no edital. 

) Prazo de validade da proposta:  
Prazo de entrega:  
Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente):  

Decla -amos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em 
moeda nacional (Real --- R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos 
fiscais, trabalhistas. comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da 
licitação. 
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EDITAL DE LiCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS  NC  0040021 

ANEXO Xiil 

INUTA DO CONTRA  

CONTRATO  N°  
PROC. ADM. N° 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMARANTE DO MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE  E A 
EMPRESA 

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHAO/MA inscrita no CNPJ sob o n° 06.157 846/0001-16, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE , neste ato representada peio(a) Secretario(a) municipal de 

, Sr(a).     , portador(a) da Cédula de Identidade n° 
 e do CPF n°  a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa 

, situada na , inscrita no CNPJ 
sob o n° , neste ato representado(a) pelo(a) 

, portador(a) da Cédula de Identidade n°  do 
CPF n°  a seguir denominada CONTRATADA. acordam e justam firmar o 
presente Contrato, nos termos da  Les  n° 8.666/93. assim como pelas cláusulas a seguir 
expressas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. 0 presente contrato  tern  por objeto a prestação dos serviços de , para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

CLAUSULA SEGUNDA — DA viNcuLAçÃo DESTE INSTRUMENTO E FUNDAMENTO 
LEGAL: 

2.1. Este contrato  tern  como amparo legal a licitação na modalidade Tomada de Pregos n° 
004/2021 e  rage-se pelas disposições expressos na  Le  n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito púbJco e aplicando-se, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposivjes de direito privado. A proposta 
de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR CONTRATUAL: 

3.1. Pelo objeto ora contratado. a Contratante paqar à Contratada o valor global de R$ 
 ( ) 

ITEM DESCRIÇA0 PREÇO  1 UNID QUANT • 
UNITÁRIO TOTAL 

/2021 

Regina 67 de 78 



(PEFrr.:PA DE 

AMARANTE 
17 40 ,- 

Pagina 68 de 78 

PM DE AMARANTE 
Prefeitura Municipal de AmarantE, do Maranhão - MA DO MARANHÃO...- A 

Av. Deputado  La  Rooque., 1229, Centro. FL  (S) W 
.__ CEP: 65923-000 -. CNPJ: 06.157.846/0001-16 

Rtibrica:, 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LiCITACAO —  CPL 
E-mail:  cp,_arnararite(5)outiooK.corr, "arnarante. rfla .gov.  Or  

CLAUSULA QUARTA — DA CLASSIFICAÇÃO t)R(.`,AMENTARIA E FINANCEIRA DOS 
RECURSOS: 
4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, 
classificada conforme abaixo especificado: 

.... .......... , 

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração dos respectivos créditos orçamentarios, 
as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento vigente. devidamente classificadas em termo de aditamento de 
contrato. 

CLAUSULA QUINTA -- DA ViGENCIA: 

5.1. 0 presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência ate   de 

de 

5.2. 0 prazo de vigência do presente instrumento de contraio poderá ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos  corn  vistas a obtenção de pregos e condições mais vantajosas para 
a Administração ate sessenta meees, na torma do artigo 57, inciso li da Lei Federal n'. 
8.666/93. 

CLAUSULA SEXTA — DA FORMA DE EXECUÇÃO: 

6.1. 0 recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o  art.  73, II, "a" e "b" da Lei n° 
8.666/93. 

6.2. 0 recebimento e atestado do fornecimento dos serviços dar-se-á por comissão ou servidor 
designado peia Secretaria Municipal de   , que fará a verificação da sua 
conformidade com a proposta apresentada, e ainda. quanto a qualidade, assiduidade, 
pontualidade e quantidades solicitadas na ordem de fornecimento/serviços. 

CLAUSULA SÉTIMA --- DO PAGAMENTO: 

7.1. 0 pagamento  sera  efetuado pela CONTRATANTE mensalmente, dentre os 10 (dez) 
primeiros dias dteis do mês subsequente, mediante apresentação do documento hábil que 
comprove a entrega dos serviços, e apresentacão de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da  
respective Order  i de Serviço e das certidões de reguiaridade fiscal: Prove de regularidade 
para com a Fazenda Federal (1. Certidão Conjunta Quanto aos Tributos Federais e a Divide 

Ativa da União, ou outra equivalente na forma da Lei, do domicílio ou sede da 
CONTRATADA e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de 
Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que 

o fornecedor apresentar no ato da contratadao, desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela CONTRATADA, para o que devera, na oportunidade,  informer  o nome do 
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Banco e número da agência e conta corronte onde deverá ocorrer o crédito, não sendo 
permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas; 

7. 1.1 Banco:  

7. 1.2 Agência:  

7.1.3 Conta.  

7.2. E vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 
Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de 
titulo, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização 
pelos danos decorrentes. 

7.3 A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA será 
devolvida a contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram 
sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

7.4. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura 
correspondente a mesma. 

7.5. Nenhum pagamento  sera  efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação 
irregular perante a Seguridade social e Tributos Federais, conforme item 7.1 desta 
clausula. 

7.6 Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e 
estrangeiras. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
DO CONTRATO: 

8.1. Ocorrendo desequilibrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá 
restabelecer a relação pactuada, nos termos do  art.  65, inciso II, alínea d, da Lei n° 
8.666/93, me,diante comprovação documental e requerimento expresso do contratado. 

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

9.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões sobre as quantidades, de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO 
DE PAGAMENTO: 

10.1. 0 não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido 
neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.3 da cláusula sétima, ensejará a 
atualização do respectivo valor pelo IGP-M - indice Geral de Preços de Mercado, da 
Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte formula: 

tfie 
Ann 7.PEEFIT,JPA DE 
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../Dt 
VA = X ;NE onde: 

IN; 

VA = Valor Atualizado 
VDI = Valor Inicial 
INI = !GP-M/FGV na data inicial 
iNF = IGPM/FGV na data final 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 

11.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vigência do presente 
contrato. admitida a revisão no caso de desequilíbrio f a equação econàrnico-financeira 
inicial deste instrumento. 

11.1.1 Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 
valor originaimente constante da proposta e aquele vigente no mercado a época 
da assinatora do contrato. 

11.1.2. Serão considerados compatíveis  corn  os de mercado os pregos contratados que 
forem iguais ou nferiorai; a media daqueles apurados pelo setor competente 
desta Prefeitura Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

12.1. 0 contrato poderá ser alterado nos termos do aitigo 65 da Lei n° 8.666/93, mediante as 
devidas justificativas. A referida alteração, caso haja,  sera  realizada através de termo de 
aditamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA FISCALIZAÇÃO: 

13.1. A contratante lndicara uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de 
fiscalização da qualidade dos seviços. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA — DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

14.1, A CONTRATADA se obriga 

14.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Projeto Basico e de sua proposta, 
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

14.1.2 Reparar. corrigir, remover, substituir, as suas expensas, no total ou em parte. no 
prazo maximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos 
períodos com apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega; 
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14.1.3 Arcar  corn  a responsabilidade civil po iodos e quaisquer danos materiais e 
morais causados peia ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou culposarnente, à administração ou a 
terceiros, 

14.1.4 Apresentar à Contratante, quando to o caso, a reação nominal dos empregados 
que adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar 
devidamente identificados por meio de cracha; 

14 1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislação especifica cuja 
inadimplencia não transfere responsabilidade a Administração; 

14.1.6 Instruir seus empregados quanta à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanta ao cumprimento das Normas Internas, quando 
for o caso.  

14.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
entrega dos produtos/serviços; 

14.2. A CONTRATANTE se obriga a: 

14.2.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os 
produtos de acordo  corn  as determinações do Projeto Basica; 

14.2.2 Exigir a cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

14_2.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos serviços, por 
servidor especialmente designado, anotando  ern  registro próprio as falhas 
detectadas, indicando dia. mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 

14.2.4 Notifica: a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção; 

14.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento dos serviços, na forma 
do contrato, 

14.2_6. Zelar para  due  durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade  corn  as obrigações assumidas pela Contratada, todas as 
condições de habiiitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLAUSULA QUINTA — DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

15.1. A rescisão sla contrato terá lugar de pleno direito, a  criteria  da contratante, 
independenteraente de  inter  posição judicial ou extrajudiola' em conformidade com o  art.  
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55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77, 78 
e 79 da referida 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA DAS PENALIDADES: 

16.1. Pela inexecucão ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração da 
entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa aplicar a Contratada as seguintes 
sanções: 

I - Advertência, que  sera  aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do 
representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que 
a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que s6 serão aceitas mediante 
crivo oa Administração; 

II - 0,5% (cinco decimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de 
atraso na execu0o do objeto, limitada a incidencia a 15 (quinze) dias. Após o décimo 
quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer 
a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou 
total da obrigação assumida, sem prejuizo da rescisão unliateral da avença: 

Ill - 5% (cinco  pot  canto) sobre o valor da Nota de Ernpenho, em caso de atraso superior a 15 
(quinze) dias úteis. Após o decimo quinto dia  ail  e a critério da Administração, podera 
ocorrer a não-aceitação do objeto. de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 
parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

IV - 15% (quinze por cento)sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução 
do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assurnida; 

V - 20% (vinte por cento) sobro o valor da Nota de empenho,  ern  caso de inexecução total da 
obrigação assumida 

16.2 Quem. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar  GU  apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto. não mantiver a proposta, talhar ou fraudar na execução do contrato ou 
documentos equivalentes que dela poderão advir, aoneportarase de modo inidõneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e,  
sera  descredenciado no Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de ate 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e 
das demais cornim.--ições 

16.3 As sanções previstas no inciso I e no paraarafo primeiro desta cláusula poderão ser 
aplicadas juntamente  corn  as dos incises "11" e facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (ck-ico) dias 

16.4. Se a multe for de valor superior ao valor da arnUa prestada alem da perda desta, 
responderá a empresa Contratada pela sua .difereri.--i, a qual  sera  descontada dos 
pagamentos devidos peia Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
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16.5 As penalidades serão obrigaloriãmente registradas 'junto ao cadastro de fornecedores da 
entidade conLatante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Editai e das 
demais cominacões 

CLAUSULA DÉCIMA SETNA - DOS ILÍCITOS PENAIS: 

17.1. As infrações penais tipificadas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores serão 
objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais 
cominações aplicáveis. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS: 

18.1, A troca eventual de ciocurnentos entre a contratante e a (:.ontratada.  sera  realizada através 
de protocolo. 

18.1.1. Nenhuma outra forma  sera  considerada corno prova de entrega de documentos. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS: 

19,1. Os casos omissos serão resolvidos as luzes da Lei n 8.666/93 com suas alterações 
posteriores e dos principlos gerais de direito. 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO 

20.1 Em conformidade  corn  o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se 
houver),  sera  efetuada na imprensa oficial, até o 5 (quinto) dia útil do mês seguinte ao 
de sua assinatura. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Amarante do  Maranhao  - MA, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas da nterpre.tação deste contrato  corn  exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, 
que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que 
surtam seus legais e jtridicos efeitos. 

Arnarante do Maranhão/MA de  

Prefeitura Municipal de Amararte do Maranhão/MA 
Secretaria Municipal de xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxXxxx 
Contratante 
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PM DE AMARANTE 
Prefeitura Municipal de Arnarante do Maranhão - MA DO MARANHÃO -,11A 

Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. FL  (S) W  
CEP: 65923-000 - CNPj: 06.157.846/0001-16 

Rubrica: 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL  
E-mail:c. arlaranteoutlook,c,on-, .,:,•marante.ma.dov.br  

EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nc 004/2021 

ANEXO XIV 

MINUTA DA ORDEM DE EXECUÇÃO CE SERVIÇOS 

A 
Empresa:  
GNP!.  
Endereço: _ 

Prezado(s) Sennor(e.:.i 

Autorizamos a execução dos serviços de , referente 
ao contrato n° 

Os serviços deverão atender integralmente as especificações técnicas do projeto 
básico da Tornada de Pregos n I__, bem corno da proposta de preços apresentada e do 
Contrato acima identricado. 

Os serviços deverão ser executados no prazo de  

A.marante do Maranhão (MA). de de 2021 

Assinaturas: 
xxxxxx 

Secretária de  

xxxxxx 
(comissão ou responsável peia fiscalização) 

xxxxxx 
Representante Legal cia Empresa 
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RabrIce.•  

Prefeitura Municipal de Arriw-aritedo Maranhão - MA 
Av. DE:pulado  La  Rocque, .1229, Centro, 

CEP 65923-000 - C 1Ri• 06.157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL  
E-rna itibc*  Gorr ,arnarante rna.gov.br  

EDITAL DE ._IC.ITACAO 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/Z021 

ANEXO XV 

MINUTA DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

PROC.  ADM.:  , 
LICITAÇÃO: . TOMADA DE PREÇOS N° 
CONTRATO NI': 
CONTRATADO: 
OBJETO: 

A Prefeitiva Municipal de Amarante do Maranhac - MA. por meio da Secretaria 
Municipal de xxxxxxxxxxxxxx, vem, através do presente Terno,  formalizer  o RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO, referente a dos serviços executados, totalizando o valor de R$ ( ), 
conforme documento em anexo, relativo ao objeto do contrato n°  ,  ern  cumprimento ao 
disposto no  Art.  73 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

Recebemos os servicos executados a fim de proceder a avallacão criteriosa, verificando a sua 
conformidade com as especificações técnicas descritas no projeto básico da Tomada de Preços 
n°I  e na Proposta de Preços da Empresa. 

E. assim, exoede.-se este Termo de Recebimento Provisório em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para  due  produza os legitimos efeitos de direito. 

Amarante do Maranhão (MA), de de 2021. 

Assinaturas: 
xxxxxx 

Secretária de  

xxxxxx 
(cornissão ou responsável pela fiscalização) 

xxxxxx 
Rer)resentante Legal da Empre.;a 

Fr PPEFF OPA DE 
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Rilbrica: 

Prefeitura Municipal de Amararrte do fiaranhão - MA 
Av_ DeNtacio  La  Rocque, 1229:  Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: %.157,84610001-16 

O 

• 

,f:.;0MiSSÃO PERMANENTE DE LiCiTAÇA0 —  CPL  
ook. 'annarante ma.gov.br  

EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS 06421 

ANEXO XVI 

MINUTA DO TERMO DE RECEMMENT 0 DEF 

PROC.  ADM:  
LICITAÇÃO: Tomada de Pregos n° 
CONTRATO N°: 
CON-FRATADa 
OBJETO: 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão -- MA por meio da Secretaria Municipal de 
xxxxxxxxxxxxxx, vem atraves do presente Termo, formalizar o RECEBiMENTO DEFINITIVO, 
referente a dos serviços executaaos, objeto ao Contrato    em cumprimento ao 
disposto no  Art.  73 da Lei Federal 8.666/1993, fixando esta data para o inicio da contagem 
dos prazos ielativo ao pagamento do objeto. 

Certifica-se que, ate a presente data, os serviços executados pela Empresa  
atendem aos critérios determinados pela Administração, perfazendo gasto de R$  

), mediante as respectivas notas fiscais/fatoras. 

A Prefeitura devera efetuar o pagamento em ate 10 (dez)  dies  uteis após a assinatura do 
presente Te:rrno, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa_ 

E. assim, conciuído a execução dos serviços descritos na nota fiscal , expede-se este 
Termo de Recebimento Definitivo  ern  03 (três) vias de idual teor e forma, para que produza os 
legítimos efeitos de direito. 

Amarante do Maranhao (MA), de de 2021. 

Ass naturas 

xxxxxx  
Secretária  de .. 

xxxxxx 
(comissão ou responsável pela fiscalização) 

Xxxxxx 

xxxxxx 
Representante Legal da Empresa 
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Prefeitura Municipal de Ai- rite  do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  RoGque. 1229, Centro. 

CEP: 65923.-000 - CNPJ. 06.157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE ucrrAçÃo —  CPL  

PM DE AMARArr::: 
DO MARANHÃO

sz
-  NOA  FL (3)W 

1:arnara1te.rna.gort.br 

EDITAL DE LiCITAÇA0 
TOMADA DE PREÇOS N" 004/2021 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Este volume do edital sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021, possui 78 (setenta 
e oito) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas rubricadas por minha pessoa. 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão. Estado 
do  Maranhao.  em 30 de abril de 2021.  

Val de Sousa Costa  
PRESIDENTE  DA CPL 

PREFELÍUP;3, DE 
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