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EDITAL DE LICITA ç;Ão 
TOMADA DE PREÇOS 

N° 005/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
, serviços profissionais especializados na assistência técnica ao 
gerenciarnento fiscalização, assessoria técnica (cadastramento e 
acompanhamento de proposta) e controle de obras no âmbito de 
plataformas gerenciais SIMEC, SICON\i" E SISMOB, no Município de 
Amarante MA. 

LOCAL, DATA E HORARi0 DA REALiZACÃO: 

LOCAL: Comissão Permanente de Licitação —  CPL,  situada a Av. Deputado  La  Rocque. 
:1229. Centro CEP: 65923-000 -- Amarante do Maranhão — MA. 

DATA: 18/05/2021 
HORA.  14:00hs (catorze horas) horário local. 

TERMO DE ABERTURA: 

Este volume do edital de licitaçac na modalidade Tomada de Preços n° 005/2021 possui 58 
1(cinquenta e oito) paginas, incluindo esta, numericamente ordenadas e rubricadas por minha 
pessoa 
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Vaidenilson de Sousa Costa  
PRESIDENTE  DA CPL 
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RECIBO DE RETIRADA DE EUTAL 

TOMADA DE PREÇOS NI° 005;2021 
PROCESSO ADMNISTRATIVO N 082/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

ij 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais 
especializados na assistência técnica ao gerenciamento fiscalização, assessoria técnica 
(cadastramento e acompanhamento de proposta) e controle de obras no âmbito de plataformas 
gerenciais SIMEC, SICONV E SISMOB, no Município de Amarante - MA. 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social:  

CNPJ n°:  Insc. Estadual n°  

Endereço:  

Cidade:  Estado:  

E-mail:  

(DDD) Telefone: (  (DDD) Fax: (  

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

Nome completo:  

Cédula de Identidade n°:  Órgão emissor:  

CPF n° (DDD) Telefone: (  

E-mail:  

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

do recebimento do edital:  

Assinatura/rubrica do responsável: 

Senhor Licitante, 
Visando comunicação futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e 
remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação ou pelo  e-mail:  cpi amaranteaoutlook.com   A 
não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
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EDITAL DE L;ClTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N"' 005/2021 

1. PREAMBULO 

1.1. A Prefeitura Municipal de Senador Larocque — MA através da Comissão Permanente de 
Licitação -  CPL  torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horário e 
local indicados no item 1.3 deste edital, realizara a licitacão na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS N° 005/2021, do tipo menoi-  preço por lote, lendo por objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços profissionais especializados na 
assistência técnica ao geaenciamento fiscalização, assessoria técnica (cadastramento e 
acompanhamento de proposta) e controle de obras no  ambit°  de plataformas gerenciais 
SIMEC. SICONV E SISMOB, no Município de Amarante - MA, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos. 

1.2. 0 procedimento licitatório obedecerá integralmente as disposições da Lei Federal n° 
8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 e demais normas pertinentes a espécie. bem 
como as condições estabelecidas neste editai 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 14:00 (catorze 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 mareada, o recebimento e o inicio da abertura dos envelopes referentes 
a esta Tomada de Pregos serão realizados rio primeiro dia  OW  subseqüente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão 
Permanente de Licitação  ern  contrário. 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1. Contratação de empresa pare Prestação de Serviços Técnicos Especializados em 
Consultoria e Assessoria de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e na Elaboração, 
Revisão e Adequação das Leis Orçamentárias e de Pianeja.mento e Execução Orçamentaria 
do Poder Executivo Municipal. 

2.2. Valor estimado para execução dos serviços, objeto desta licitação é de R$ 112.000,00 (cento 
e doze mil reais) tendo por referência os pregos constantes das pesquisas de preços 
realizadas. 

3. CONDIÇÃO DE PART;CiPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitaçãc: 

3.1.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem  EC  ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação e que sejam cadastradas na Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão — 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 
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exigíveis para caqaeíramento 

3.1.1.1. É facultado a Comissão Permanente de Licitação —  CPL,  no decorrer 
da sessão pública, pesquisar junto ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão do Governo Federal, se o ramo de atividade 
enquadrada na Classificação Nacional de Atividades 
Económicas/CNAE, compreende o objeto ora licitado. 

4. RESTRIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO 

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 inidõneas por órgão da Administração 
Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por 
meio de ato publicado no Diário 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 orgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de 
Amarante do  Maranhao  — 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, sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) 
técnico(s), elou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da 
denominação] que estão respondendo processo judicialmente com 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 habilitação e envelope contendo a proposta 
de preços, deverão efetuar seu credenciamento e entrega-lo no ato de entrega dos 
envelopes, conforme abaixo: 

5.1.1. SDCIO(A), EMPRESARIO(A), DIRIGENTE OU ASSEME1 HADO(A): 

5.1.1.1. Deverá apresentar cédula de identidade ou documento equivalente 
que possua foto, inscrição de micro empreendedor individual, ou 
requerimento de empresário, nu caso de empresa individual, ou 
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empresa individual de responsabiliciade 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, acornpanhada de prova de diretoria em exercicio, 
ou decreto de autorização,  ern  se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido peio órgão competente. 
quando a atividade assim o exigir. que comprovem sua capacidade 
de representante legal, com expressa previsão dos poderes para 
exercicio de direitos e assunção de obrigações. Em caso de 
administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada ata de 
reunião ou assembleia em que se deu a eleição. 

5.1.2. PROCURADOR(A) OU ASSEMELHADO(A): 

5.1.2,1. Devera apresentar Instrumento Público de Mandato (Procuração), 
assinada por tabelião e possuindo o selo de fiscalização do Poder 
judiciano do Estado da sede do Cartório, outorgando 
obrigatoriamente poderes para representar a mesma em licitações 
públicas, interpoorecurso e renunciar a sua interposição. A outorgante 
poderá ainda, conferir a(ao'; outorgado(a) poderes para emitir 
proposta de preços, emitir declarações, receber 
intimação/convocação, assinar contrato, assim como praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante. 
Devera apresentar juntamente  corn  o referido instrumento, 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 nscriçâo 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  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; ou 

5.1.2.2. Deverá apresentar Instrumento Particular de Mandato (Procuração) 
ou Carta Credencial (Modeio no anexo IX deste edital), com firma 
reconhecida em cartório do outorgante, outorgando obrigatoriamente 
poderes para representar a mesma em licitações públicas, interpor 
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recurso e renunciar a sue rliterposição. A outorgante poderá ainda, 
conferir a(ao) outorgado(a) poderes para emitir proposta de pregos, 
emitir declarações, receber intimação/convocação, assinar contrato, 
assim corno praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 
nome da outorgante. Devera apresentar juntamente com o referido 
instrumento ou carta 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 — DRELL ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor com todas as suas eventuais alterações ou consolidado. 
devidamente registrado,  ern  se tratando de sociedades comerciais. 
e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleigãc 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 
socieaade estrangeira  ern  funcionamento no Pais, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo  &OK)  competente, 
quando a atividade assim o exigir, que comprovem a capacidade de 
representante legal do outorgante,  corn  expressa previsão dos 
poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. 

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

5.2.1. Documento(s) original(is); ou 

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

5.23. 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  sale  da Comissão Permanente de 
Licitação, sito na Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, 
com sede à situada à 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:00mim (oito horas) as 13:00hs 
(treze horas), ate o 10  (primeiro) dia  OW  anterior a data da realização 
do certame, munido do(s) documento(s) original(is) juntamente com 
a(s) respectiva(s) cópia(s) a ser(em) autenticada(s). 

5.3. Todos os documentos apresentados para cre,denciamento 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 
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representante de se manifestar e responder pela 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. 

5.6. Não  sera  admitida a participação de  urn  mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 

6. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILiTAÇÃO 

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. HABILITAÇÃO JURIDICA: 

6 2 1.2. Cédula de identidade do empresário (no caso de micro 
empreendedor individual, ou empresário, ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI), ou do sócio administrador (no 
caso de sociedade civil ou empresa LTDA), ou do presidente (no 
caso de cooperativa, fundação ou sociedade anônima); e Inscrição 
de Micro Empreendedor Individual; ou 

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 

6.2.1.7. 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 órgão 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, 
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ou empre:sario, ou empresa individual de responsabilidade limitada 
EIRELI).  GU  de todos os socios (no caso de sociedade civil ou 

empresa ltda), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundação 
ou sociedade anônima), comprovando a inscrição para com a 
Fazenda Federal. 

6.2.2.2. É facultada a apresentação da prova de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Físicas (CPF), se a numeração do mesmo 
estiver explicita na cédula de identidade. 

6.2.2.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
• (CNPJ), através do Comprovante de inscrição e de Situação 
Cadastrai, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério 
da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para 
com a Fazenda Federai. 

6 2.2 4. Prova de Regularidade 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 Divtda Ativa do Estado, expedida pelo 
Estado do domicilio 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 ã atividade econômica, 
expedida pelo 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 
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pelo Municipio do domicilio ou sede do licitante. 
comprovando a regularidade para com a Fazenda 
Municipal. 

Prove de regularidade com os Tributos Federais do domicilio ou 
sede do licitante, mediante a: 

1.Certidão Conjunta  Negative  de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e a Divide Ativa da União. assim como 
a regularidade das contribuições previdenciarias 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 Federai — CEF, comprovando a regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

6.2.2.8. Certidão  Negative  de Débitos Trabaihistas — CNDT. 

6.2.3. QUALIFICAÇÃO TËCNICA: 

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

6.2.3 5. Declaração de visita e recebimento de informações técnicas, emitido 
peia empresa licitante (Modelo no <anexo VIII deste edital); ou 

6 2.3 6. Declaração de responsabilidade, emitido peia empresa licitante 
(Modelo no anexo IX deste edital) 

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 Codigo 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 
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disposto ios  arts.  970 e 1.179 da Lei no 10.406/2002, o 
empresário individual caracterizado como 
microempresa na forma da Lei que aufira receita bruta 
anuai de até R$ 60,000,00 (sessenta mil reais): MEI 

Ernbreendedor 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) ndice de Liquidez Geral —  ILO  = 1 00 

I LG 
Passivo Circulante.  -+ Exigível a Longo Prazo 

Indice de Liquidez Corrente  ILO  = 1,00 

Ativo Circulante  
!LC  = 

Passivo Circulante 

indice de Endividamento Totai IET = 0,50  

JET  
Passivo Circula  .Le  Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

facultado a(s) empresai licitante(s) apresentar(em) o 
memorial de cálculo acima, peis os  indices  dos quocientes de 
capacidade económico-financeira serão calculados  !oak)  
Contabilista da Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - 
MA. 

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

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

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, em jornal de grande circulação com o 
registro na junta Comercial. As demais Sociedades 
Comerciais deverão apresentar Balanços 

Ativo Circulante ± Realiz5vel a Longo Prazo 
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Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis 
assinado!, peio ;-epresentante 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 Comércio 

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 apresentar documentação de alteração do 
Capitai Social, devidamente registrada na Junta 
Comercial ou Entidade em que o Balanço foi 
arquivado. 

• 

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

e) Segundo o  (art.  5' da instrução Normativa n° 
787/07). Após a criação do Sistema Público de 
Escrituração Digita!  (SPED)  para empresas de 
tributação  corn  base em Lucro Real, a validade do  
BP  se estendeu ate o ultimo dia  OW  do mês de 
junho 

6.2.4.5 As empresas que apresentarem resultado do quociente de 
capacidade econômico-financeira  manor  do que o exigido, quando 
de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos 
para a administração, Capitai Social ou Patrimônio Liquido no 
valor minimo de 10°/0 (dez por canto) 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 jurídica, emitida ate 60 (sessenta) 
dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando 
não vier expresso o prazo de vaFdade. 

6.2.5. DECLARAÇÕES: 

Pri'FF=EITUPA DE 

MARMITE  
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6.2 5.1. Cumprimento do disposto no inciso XXXIii do  art.  7° da Constituição 
Federai: Declaração assinada peio representante legal da licitante 
de que está cumprindo o disposto no inciso XXXII] 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). 

6.2.5.2. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de 
habilitação, na forma do § 2° do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, 
assinada peio representante iegai da empresa licitante (Modelo no 
anexo  Ili  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). 

6.2.5.4 Declaração de localização e funcionamento (Modelo no anexo V 
deste edital). Acompanhada de no mínimo 02 (duas) fotografias 
coloridas da sede da empresa licitante (tamanho minimo de 10cm 
x 15cm) da  area  externa (fachada) e interna (escritório e/ou 
deposito,  etc.),  comprovando que a empresa possui local e 
nstaiações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de 
atividade. 

Declaração que o(s) empresário sócio(s) / dirigente(s) / 
responsável(éls) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) do 
Município de Senador  La  Roocque — MA. (Modelo no anexo VI deste 
edital). 

Declaração de enquadramento de microernpresa 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 VII) deste edital, levando-se em 
consideração o Ultimo ano-calendário já exigível, os 
seguintes valores: 

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

6.2.5.5.1.2. Empresas de pequeno porte: A receita  
brute  superior a R$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais) e 

PPEFEATUP DE 
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:.ferc)l-  a R$ 4.800.000,00 (quatro 
miiili)es 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 
deciaração, não usufruirá o direito de preferência como 
critério de desempate. A empresa licitante que não 
enquadrar-se não devera 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 

6.3.2. Copia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) em cartório; ou 

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

I A empresa licitante que optar pela forma disposta no item 6.3.3. deste 
edital, deverá comparecer na saia da Comissão Permanente de 
Licitação. sito na Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA. 
com sede a situada à Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 
65923.-000 — Amarante do Maranhão -- MA,  ern  dias ateis, de segunda-
feira a sexta-feira, no horário das 08h:00mim (oito horas) as 13:00h5 
(treze horas), ate o 10  (primeiro) dia atil 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 habilitacac 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 para averiguação, estão 
condicionadas a verificação de sua autenticidade nos  sites  de cada orgão emissor. 
Portanto. no caso de apresentação de certidões por meio de cópias, 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)  dies,  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 CNP,I, endereço completo, telefone 
(se houver), fax (se houver) e endereço eletrônico  e-mail  (se houver). .As referidas 
deciarações 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 identidadelúrgão emissor,  OFF.  
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6.8. Em nenhuma hipótese  sera  concedida prorrogacão prazo para apresentação dos 
documentos exigidos para a habilitação, com exceção ao disposto no  art.  43 da Lei  
Complemental-  123/2006. conforme seque 

6.8 1. As rnicroeinpresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação  
ern  certames licitaterios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 

6.8.11.Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal.  
sera  assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
correspondera  aid  momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
admirlistração pública, para a regularização da documentação. 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeitos de  negative.  

6.9. A empresa licitante que não apresentar a documentação em observância ao disposto nos 
itens 6.2. 6.3 e 6 4 deste editai  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. 

7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

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

7.2. 0 envelope "oroposta de pregos", devera conter, obrigatoriamente, 01 (uma) via do 
Resumo da Proposta de Preços (Anexo X) e da Proposta de Preços (Anexo XI). de igual 
teor e forma. datilografadas ou impressas por qualquer processo eletrônico, sem cotações  
alternatives,  emendas ou, devendo estar rubricadas e a última folha assinada por 
representante legal da empresa (em conformidade  corn  item 5.1 deste edital), contendo 
nome completo do mesmo. 

7.3. As propostas de pregos deverão conter obrigatoriamente: 

7.3.1. Modalidade/número da licitação e o nome ou razão social da proponente, 
número do CAPJ/IVIF, 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. 
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7.3.2. Descrição detalhada dos serviços cotados, contendo a indicação do item, 
unidade, quantidade. 

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

7.3.3.  Prep()  unitário e preço total do item em algarismo arábico expressos 
obrigatoriamente em moeda corrente nacional, preços esses que deverão ser 
únicos e certos, considerando as especificações e condições constantes deste 
edita; e seus anexos, neles inclu;das  lodes  as despesas de qualquer natureza 
tais como salários, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas e 
todos os demais custos necessários  ac  perfeito cumprimento das obrigações 
objeto desta licitação. 

7.3.4. Preço total da proposta de preços. em algarismo arábico e por extenso. 
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 incluídas todas as despesas de 
qualquer natureza tais corno salários, seguros, impostos, taxas, encargos sociais 

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 peio período de 60 (sessenta) dias consecutivos. 

7.6. Nas propostas de preços devera 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 iniclôneo 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 às exigências do presente edital, que 
sejam orrissas, apresentem irregdiaridades ou defeitos, omitirem dados 
requeridos, apresentem quaisquer ofertas de vantagens. não previstas neste 
edital. 

Página 17 de 58 



PM DE AMARA NTE 
DO MARANHA? 

(11),kr 
Rdtbrici,  

PPEFEITUPA DE 

AMARANTE 
NCV0 

Página 18 de 58 

Prefeitura Municipai de Amarante do Maranhão - MA 
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7.8.1.1 A simples irreguiaridade forrnal, que evidencie lapso isento de má-fé 
e que não afete o conteúdo ou a idoneidade da proposta não  sera  
causa de desclassificação. 

7.8.2. Não especificarem detalhadarnente os serviço ofertado. 

7.8.3. Apresentarem preços finais excessivos ou manifestamente inexequíveis: 

7 8.3.2 Apresentarem pregos manifestamente inexequível, assim considerado 
aquele inferior a soma-torte  do custo do serviço/produção mais os 
encargos legais; 

7.8.3.21. E facultado a Comissão Permanente de Licitação —  
CPL,  quando necessário e antes de desclassificar a 
proposta de preços e/ou, suspender a sessão e 
requerer a empresa licitante de melhor oferta que 
apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) 
preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequivel(eis). 

7.8.4. Cotarem quantidade superior ao quantitativo definido no Projeto Básico (Anexo 
l) deste edital. 

7.10. Decorrido o prazo da validade da proposta. sem convocação pare 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 preâmbulo deste edital. 

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

8.2.1. Credenciarnento (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 os documentos para habilitação, observado o 
disposto no item 6. Deste edital. 

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

8.3. Declarada a abertura da sessão peio 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, 
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lacrados e rubricados no fecno, contendo em suas partes externas e frontais em caracteres 
destacados, os seguintes dizeres: 

Razão social, CNP..1 e endereço da empresa. 

Comissão Permanente de Licitação —  CPL  
Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  -- MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão — MA 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/ 2021— "HABILITAÇÃO" 

Razão social, CNPJ e endereço da empresa. 

Comissão Permanente de Licitação —  CPL  
Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  — MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão — MA 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021— "PROPOSTA DE PREÇOS" 

8.4. Não  sera  admitida a entrega de apenas um envelope. 

9. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

9.1. Os pregos deverão ser cotados em moeda corrente do Pais (Real — R$) e deverão possuir 
entre 02 (duas) casas decimais após a virgula. 

9.2 L de responsabilidade dos licitantes observar em suas propostas os preços máximos 
unita-rios descritos no Projeto Básico (Anexo I), sob pena de desclassificação da proposta 
apresentada  ern  relação ao(s) item(ns) cotado(s) acima dos parâmetros máximos fixados. 

9.3. Devem ainda os licitantes observar, alem dos valores unitários máximos, o valor total 
máximo 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: 

No locai, hora e dia designados no preâmbulo deste edital, na presença 
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; 



PoNI DE AMARANTE 
DO MARANHAO - !WA  Prefeitura  Muni-cipal de Atc,ararte do Maranhao - MA FL 0  

Av. Deputado  La Rocque, 1229, Centro. Rabriczr
(S)M 

CP 65923-000 CNJ06_157.846/0001-16  

COMISSÃO DE LiCiTAÇÃO — CPL 
E-mail: .,»amarante.ma.gov.bi  

b) documentos contidos dos eovelopes "Habilitação" serão examinados e 
nibricados pelos membros da Comissão.  gem  corno. pelos proponentes. 

13)0 juigamento da documentação para habilitação das proponentes  sera  realizado no dia 
designado no oreambulo deste eci!tal. Na impossibiiidade de se realizar o julgamento 
durante a sessão de abertura, a mesma será suspensa, publicando-se o resultado no 
órgão de imprensa oficiai para conhecimento de todos os participantes. 

13)0s envelopes proposta, das proponentes inabilitadas, ficarão à disposição das mesmas, 
intactos,  epos  d publicação do esurtado no árgão da . t-iprensa oficial, e, decorrido o prazo 
para interposição de recurso ou julgado, se este  tor  o caso. 

10.1.2. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 

13) Serão inabiiitados à presente licitação os participantes, que: 

Apresentarem documentação  incomplete  ou com borrões, rasuras 
entrelinhas, cancelamento em partes essenciais, sem a devida 
ressalva. 
Não atenderem ou preencherem condições exigidas no item 6.2. 

13) Se todas as proponentes torern inabilitadas, a administração poderá fixar 
o prazo de 8 (oito) dias úteis para reapresentação de nova documentação 
conforme  art.  48, § 3' da L& n°  8.665/9? 

10.1.3. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA: 

13) Os envelopes proposta das proponentes habilitadas serão abertos no 
mesmo local mencionado no prearnbulo do editai,  epos  o resultado da fase 
de habilitação pela Comissão Permanente de Licitação, na mesma, se 
houver desistência expressa de interposição de recursos ou após 
decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgados os 
interpostos, cuja data e horario  sera  comunicada através do orgão de 
imprensa 

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

13) As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da 
Comissão, bem como pelos preconeetes e  sera  procedida a sua leitura. 
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c) Qualquer manifestação deverá -aer feita durante a fase de abertura do 
envelope -Proposta de Preços", através de pessoa devidamente 
credenciada pela 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. 

10.1.4. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA: 

13) DESCLASSIFICAÇÃO: 

a.1) Serão desclassificadas as propostas que não atendam 
integralmente a todas as exigências do presente edital, bem como 
aquelas que sejam omissas. apresentem irregularidades ou 
defeitos, ornilam dados requeridos, apresentem vantagens 
baseadas nas ofertas das demais licitantes, apresentem valor 
superior ao valor orçado ou manifestamente inexequíveis. 

a 1.1) Caso a propcsta apresente divergência nos pregos em algarismos 
arábicos e por extenso, prevalecerá o valor escrito por extenso. 

a.2) Para os efeitos do disposto no inciso 11 deste artigo consideram-se 
manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor 
preço, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: 

a.2.1) media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(ciricenta por cento) do valor orçado pela administração. 

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

CLASSIFICAÇÃO: 

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

bal A classificação se fará peia ordem crescente de preços, 
levando-se em consideração o menor prego por Lote, 
observando-se o disposto no item 10.2. 
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10.2. Para fins de julgamento das propostas,  sera  observado o disposto no  Art.  44 da Lei 
Complementar 123/2006.  ern  se tratando de micreempresas e empresas de pequeno 
porte, na seguinte forma: 

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

13) Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas 
apresentadas peias microernpresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores ao menor preço. 

b) O disposto neste item somente se aplicara quando a melhor oferta válida 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

13) A preferência de que trata este item  sera  concedida da seguinte forma: 

) Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno  
pone  melhor classificada poderá apresentar proposta de prego 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que sere adjudicado o objeto  ern  seu favor; 

c.2) Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, com base no subitem c.1, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem em situação de 
empate, na ordem classificatória, pare o exercício do mesmo 
direito: e 

c.3) No caso de equivalência 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 identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor-
oferta. 

11. RECURSOS ADMINISTRAT1VOS 

11.1. Dos atos da adminis•  race°  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) Anulação ou revooação da licitação  
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11.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco)  dies  úteis da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da icitação ou contrato, de que não caiba recurso 
hierarquim 

11.1.3. Pedido de reconsiaeração, de decisão da Prefeitura Municipal de Amarante do  
Maranhao  -- MA, na hipótese do § 3° do  art.  67  da Lei n° 8.666/93, no prazo de 
10 (dez) dias úteis da intimação  dc  ato. 

11.1.4. Recurso será dirigido ao Prefeito Municipal de Amarante do  Maranhao  — MA por 
intermédio da Comissão Permanente de Licitação —  CPL.  

11.2. 0 recurso  sera  dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
ou, nesse mesmo prazo, faze-10 subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, 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. motivadarnente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso 
interposto eficácia saspensiva aos demais recursos. 

11.4. 0(s) recurso(s) que for(em) interposto(s),  sera  comen cado aos demais licitantes, que 
poderão impugna-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 .e,rnarante do  Maranhao  — MA, situada a Av. Deputado  La  Rocque. 1229, 
Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do  Maranhao  -- MA. em dias Oteis, de segunda-feira 
a sexta-feira. no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas). 

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

12. HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA DM:ANTE VENCEDORA 

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

12.2, Após a homologação da licitação, a licitante vencedora  sera  convocada para assinar o 
contrato, no prazo máximo de 5 (cinco)  dies  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 peia  pale,  durante o seu transcurso e desce que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  — MA. 
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12 4. É facultado a Prefeitura Municipal de Amarante. do Maranhão — MA, quando a convocada 
não comparecer no orazo estipulado no acoitem 12.2. não apresentar situação regular no 
ato da assinatura do contrato ou, ainda. :ecusar-se a assina-lo, injustificadamente, 
convocar as licitantes remanescentes., na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas COf icligões 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 8 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 

13. SANÇÕES ADNISTRATiVAS E PENALIDACJES 

13.1 Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou 
de intringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da 
falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federai n.° 8.666/93 e suas alterações, 
as seguintes penalidades: 

13) advertência sempre que foram constatadas irregularidades de pouca gravidade 
para as quais. a Contratada. tenha concorrido .tilretamente. ocorrência que  sera  
registrada no Cadastro de Fortecedores do Municioio de Amarante do Maranhão 

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

13) multa de 30% (trinta por canto) sobre o valor total do contrato, sempre que em 
verificaco mensal  tor  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 temperaria ao direito de citar aorn c Município de Amarante do  
Mai-ant-6o a MA,  barn  corno o impedimento de  corn  ele contratar, pelo prazo de 02 
(dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da aplicação 
das multas cabiveis: 

13) declaracão de nidoneidade, quando a Contratada dolosamente deixar de cumprir 
as obrigações assumidas, praticando taita grave, devendo o referido ato ser 
publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão — DOE e/ou através da imprensa 
oficial do iviunlcipio. 

13.2. As penalidades previstas nesta Cláusula têm carater de sanção administrativa, 
conseqüentemente a sua aplicação não exime o Contratada de reparar os prejuízos que 
seu ato venha a acarretar ao Contratante. 
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13.3. As multas provista .7.'ausu)a, apiicadas serão descontadas dos créditos 
da Contratada ou, e fcr raso, couradas administratva ou judicialmente. 

114. 0 descumprimento parcial ou tota:, por urna das partes, das obrigações que  !has  
correspondana não  sera  considero corno riadirapleirento contratual se tiver ocorrido 
por motivo de case tortuKo ou de torga malor, devidamente justificados e comprovados. 
0 caso fortuito. ou de força maior. verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 
possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo On;co do  art.  393 do Código Civil. 

13.4.1. A aph,-_;ac,:ãe da sanção pr,evista ia aqriea do item 13, não prejudica a 
incidência aumulativa das penalidades dos itens "b" e "c" deste instrumento, 
principalmente, sem prejuizo de outras hipóteses, em caso de reincidência de 
atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento 
de eventuais cotas mensais. expressamente previstas, facultada a defesa previa 
do  it  iteressado, no prazo de 10 (dez) cfias 

13.5. As sanções previstas nos itens "d"e "e" do itern 13. poderão ser aplicadas conjuntamente 
com os itens "b" e deste instrumento, facultada a tiefesa prévia do interessado, no 
prazo de 10 (dez) dias útes 

13.6. As multas luo se refere este item incidem sobre o vít;' do contrato e serão descontadas 
dos pagamentos eventualmente devidos peio Municipia Amarante do Maranhão - MA 
ou, quando  fa(  o caso, cooradas :adicialmente. 

13.7. A aolicaçãO  Ls  peraiidades previstas nas aifaeaa "d" e 'a" do item 14 é de competência 
exclusiva da Pra;eitara Municipal de .Arnaranta Maranhão - MA. 

14. CLAS'SIFICAÇÁO ORÇAMENTAPJA E FINANC.". DOS RECURSOS 

13.1. As despesas decorrentes da presen'e licitação aaa.arão por conta dos recursos 
específicos consignados no orçamento da Prefeitua Municipal de Amarante do 
Maranhão - M/a classificada contorne abaixo esaeccado: 

ORGÃO 
02 - PODER EXECUTiVO. 
UNIDADE ORçAMENTAPLA 
020400 - SECRETARIA DE ADMISTRAçAC,  
CLASSIFICAÇÃO FUNUONAL 
04.122.0052-2-022 .-- NAANLiNTEÇÃO DA SECRETAR.4 DE ADMINISTRAÇÃO 
ELEMENTO DE DESPESA 
3.3.90.39.00 - Outros SeRfit;6S de Terceiros esoa Jurídica 

15. DO CONTRAï0: 

Se.-a assinado contrato de prestação de serv:ços, a.ntre a Preíeitura Municipal de 
Arnarante do Maranhão - MA e a licitante vencedora, este, quando oliamado, terá o prazo 
de 05 (cinco) das ateis para assinatura do re.faado contrato. No caso do não 
comparecimento a Profei',-ura chamara o si.s.-;gurido coloaado, desde que o mesmo aceite 
as condições  dc  primeiro. 
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15.2 0 contrato eodera ser rescindido a qualquer tempo, peia Contratante, 
independentemente de ualquei nocaçáo ok.. interpelação judicial desde que a 
Contratada deixe de cumprir  cow  qualquer das Cláusulas do Contrato, além de ficar 
sujeita as penalidades previstas n n° 8.666/93 e no editai 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 editai e seus anexos.  :earn  como a proposta da licitante vencedora deste 
certame, farão parte integrante do Contrato, independente de transcrição. 

10. RECOMPOSIÇÃO 0.0 EQLPLIBRIO ECONOTAIC!.`..7-710EIRO 

16.1. Ocorrendo desequilíbrio econõrnico-finance;ro do contrato, a Administração poderá 
restabelecer a relação pactuada, nos termos do  art.  65, inciso II, alínea d, da Lei n° 
8.666/93, mediante comprovação documental e requenmento expresso do contratado. 

17. DOS ACRESCiMOS E 3;,eÍ-RESSOES  

17.1. A empreS5 'contratada fica obrigada a aceitar, nas rriesinas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões de ate 2.5% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato 

18, DO PAGAItti70 

18. 1 0 pagamerrie  sera  efetuado pela CONTRA--  ANTE mensalmente, dentre os 10 (dez) 
primeiros dias úteis do rnea subsequente, mediante a emissão dos termos de recebimento 
provisório e defiaitivo, referente a planilha de medição dos serviços executados de acordo 
com o  art.  73. "a" e "b" da Lei n° 8.666/93, em cumprimento Planilhas Físico-Financeiro 
apresentado pela CONTRATADA, e apresentação de Note Fiscal/fatura, e das certidões 
de regularidade fiscal: Prove de regularidade para  corn  a Fazenda Federal (1. Certidão 
Conjunta Quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União), ou outra equivalente 
na forma da Lei, do clornieiiio ou sede da CONTRAI ADA,  Freya  de regularidade relativa 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGT.. (Ceaidão 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. informar o nome do Banco e número 
da agencia e corita corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas 
alterações fiduras sem a anuência das panes interessadas. 

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

18.3. A fatura não aprovada  pale  Prefeitura Muncipal de Amarante do  Maranhao  - MA  sera  
devolvida à contratada para as necessárias correções. com  as informações que 
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motivaram n sia rejeição, contando-se prazo para pagamento da data da sua 
reapresentacac. 

18.4. Nenhum pagamento  sera  efetuadc ao contratado caso o mesmo se encontre em situação 
irregular peraree a Seguridade S,7y3ial e Tributes Federais, conforme item 18.1 desta 
CiálASUia. 

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

19. EXECUÇÃO E LOCAL DOS SERVIÇOS 

19.1. 0 local para prestação dos serviços serão, conforme especificações contidas no Projeto 
Básico (ANEXO I). 

20. DISPOSIÇÕES GERAiS 

20.1. Os casos  nã  e: previstos e as dúvidas deste editai serão resolvidos pela Comissão 
Permanente de Licitação -  CPL, corn  base a legislação que se aplica a modalidade 
Tomada de P.,-ecos, sob as disposições da  Le;  ric-  8.666!93 e suas alterações posteriores. 

20.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Arnarante do Maranhão o direito de, no 
interesse da Administração, anuix ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a 
presente licitaç:ão, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamelfile comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegaiidade, de oficio ou por proocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 

20.3. Todas as declarações. procurações e propostas de precos deverão esta assinadas pelo 
representante legal, o não cumprimento, descredenciará, 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  rare  a abertura da sessão da licitação, ou 
ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça realização do certame na data 
mareada, a sessão sela automaticamente transferida para p primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo ioeal e horário anteriormente estabelecidos, desde que não haja 
comunicação do presidente em central-icy  

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

20.7. Caso seja necessaria a interrupção da sessão, Os autos do processo ficarão sob a guarda 
do Presidente da  CPL,  que designará nova data para a continuação dos trabalhos. 
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20.8. Este Edital e seus Anexos estão à disposlçao dos interessados na Comissão Permanente 
de Licitação -- OPL da Faeteitura Municia; de Amarai te do  Maranhao  — MA, localizada 
na Av. Deputado  La  Rocque. 1229. Centro. CEP: 65923-000 —Amarante do  Maranhao  — 
MA. em dias Citeis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 07:30hs (sete horas e 
trinta minutos) as 13:30hs (treze .̀a2ras e Irinta minutos, onde poderão ser consultados 
obtidos gratuitamente e atrida estaca disponível no site:  

Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço 

21. IMPUGNAÇÃO 00 ATO CONVOCATÓRIO 

21.1. Qualquer cidadão pode impugner o presente editei, por irregularidade na aplicação da 
Lei, devendo orotocoiar o pedido no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Amarante d  Maranhao  — MA, iocalizada na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP: 65923-000—Arnarante do  Maranhao  -- MA, de 2" a 6a feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) as 13:00hs (treze), ate 05 (cinco) dias antes da data fixada para a abertura 
dos envelopes de habilitação. No caso de licitante, o prazo decairá para 02 (dois)  dies  
úteis, devendo a Comissão Permanente de Licitação julgar e responder a impugnação 
em ate 03 (três) dias 

21.2. A impugnação teita tempestivamente pela empresa licitante não a impedira de participar 
do proceSO licitatOno ate o trânsito em juigao:o da decisão a ela pertinente, sendo-lhe 
defeso oferecer impugnação fora do prazo estabelecido no §20  do  art.  41 da Lei 8666/93. 

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

21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas 

22. ANEXOS 

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

22.1.1. ANEXO Projeto Básico. 

22.1.2. ANEXO II --- Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do  art.  '7" da Constituição Federal. 

22.1.3. ANEXO  ii  — Modelo de Declaração de inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos de habilitação. 

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

92.1.5. ANEXO Modelo de Deciaração de ocalização e fuocionamento. 

22.1 6. ANEXO VI Modelo da Decoração que o(s) empresário / sócio(s) 
dirigente(s) responsável(éis) técnico(s) não e(são) servidor(es) público(s) 
do Município de Amarante do Maranhão — MA 
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22.11. ANEXO  VU  Modelo de Deciaraçao de enquadramento. 

22.1.8. ANEXO VII! Modelo de atestado de visita e informações técnicas. 

22.1.9. ANEXO IX  Model()  de declaração de responsabilidade. 

22.1.10. ANEXO X -  Model()  de Carta Credencial 

92.1.11. ANEXO XI Modelo de Resumo da proposta de preços. 

22.1.12. ANEXO XII Modelo de proposta de preços. 

22.1.13. ANEXO XIII - Minute do Contrato. 

22.1.14. ANEXO XIV Minute da Ordem de Serviço. 

22.1.15. ANEXO XV - Minute do Termo de Recebimento Provisório. 

22.1.16. ANEXO XVI - Minute do Termo de Recebimento Definitivo. 

Comissão Permanente de Licitação da ore

i

foeiturlipal CE Amarante do Maranhão - MA, em 

30 de abril 2021 

P/P11 ,1-
(44fif  d 

PRESIDENTE  DA CPL 
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TOA0A DE PRECC>...,  N° ç1,05/2021 

ANE  i  

PRO.JTO 3ÁCO  

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

1.1 A prestação de serviços se faz necessária para  Wender  as exigências cada vez 
maiores dos Úrgãos de Fiscalização e Controle Exi:emo da Gestão dos Recursos 
Públicos Muniolpais. oci-no o 'Tribunal de Contas do Estado do  Maranhao  e do 

Ministerio Púbico do Estado do  Maranhao  Tornando-se necessário contratação de 
Empresa Especia;izada para Assessorar Oii-etameote na prefeitura,  in-loco durante 
a realizapão ca Execução Orçamentaria oara aten6m os prazos estabelecidos no 
Calendário das Obrigações Municipais, Também pela necessidade de disponibilizar 
as informações Contabeis i:Receitas e Despesas,i  ern  tempo real através de Portal 
da Transparência do rnunicipio, seguindo as deterro;hações da Lei n° 12.527/2011 
(Lei de Acesso a inforrnaão) em seu  Arta  5 -41' 

1.2 Os serviçora pretendidos são cie natureza contft..,ada, em face da necessidade 
continua de 'aerviços, tornando-se neoessaiii: contratação de Empresa 
especializada para assessorar diretarr;ente C oi-efeitura, in-ioco durante a 
realização  di  • execução orçamentária para aiii.orïjer os prazos estabelecidos no 
calendário os obrigações Mun!cipais podericio ser prorrogado por iguais e 
sucessivos periodos  corn  vista a obtenção de preços e condições mais vantajosas 
para a Adminstraçao ate sessenta mesas, na  torn-,a do artigo 57, inciso li da Lei 
Federal ric'. 8.666/93 
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2. ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCiAS: 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO DE 

SERVIÇOS 
UN;E.). OUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL  

Serviços Profissionais 
Especializados na Assistência 
Técnica ao Gerenciamento, 
Fiscalizacao. Assessoria Técnica :M 08 , R$14.000,03 R$ 112 000,00 
(cadastramento e 
acompanhamento de propostas) 
e Controle das Obras no âmbito 
de plataformas gerenciais 
SIMEC, SICONV e SISMOB 

3. FASES DO RECEBIMENTO: 

3.1 0 recebirntc.,' ocorrerá em três momentos: ato, recebimento provisório 

recebimento definitivo; 

3.2 Após esta fase de recebimento. materiallserviço passa a ser considerado em 

recebimento evisorio. 

3.3 No recebimento provisário a Prefeitura Municipal de Arnarante do  Maranhao  - MA, 

terá ate 5 dias consecutivos para conferência e recebimento definitivo, marca/modelo 
e quaisquer outras verificações julgar necessárias. 

4. FORMA DE PAGAMENTO: 

4.1 0 pagamento  sera  efetuado peia CONTRATANTE mensalmente, dentre os 10 
(dez) primeiros dias uteis 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 ',riscai.  Pi ova de regularidade oara com a Fazenda Federai (1. Certidão 
Conjunta Quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União), ou 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 deverá, na oportunidade, informar o nome do 
Banco e número da agência e conta corente onde deverá ocorrer o crédito, não 
sendo permitidas alterações tuturas sem a anuência das partes interessadas, 
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4.2 É vedada expeessaiTiente a ealização de 'obrança de forma diversa da estipulada 

neste Contrata, em especa i cobrança bancada. mediante boleto ou mesmo o 

protesto de titulo, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento 

e indenização pelos danos decorrentes; 

4 3 A fatura não aprovada  pea  Prefeitura Municipai'de Amarante do  Maranhao  - MA  

sera  devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações 
que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 

reapresentação: 

4.4 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. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1 A CONTRATADA se obriga a: 

5.1.1 Fornecei' o objeto conforme especificações do Projeto Basicc e de sua 

proposta,  corn  os recursos necessários ao pertco cumprimento das cláusulas 
contratur?is: 

5.1.2 Reparai. corrigir, remover, substituir. As suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e 
sucessivos periodos com apresenta:250 das devidas justificativas, os produtos 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega; 

5.1.3 Arcar  corn  a responsabilidade civii por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados peia ação ou omissãc de saus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou culoosamente, à administração ou a 
terceiros, 

5.1.4 Apresentar A Contratante, quando for c caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão o Orgão para a entrega dos produtos, os quais 
devem estar devidamente identificados por meio de crachá; 

5.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais. 
previdenciarias, tributárias e as demais previstas na legislação especifica. 
cuja inadin-iprencia não transfere responsabilidade à Administração; 

5.1_6 Instruir seus empiegados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administraeao inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, 
quando for o caso; 
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5.1.7 Relatar a Adrninis.a'atçi'aa toda cqur irregdiaridade verificada no decorrer 

da entrega dos produtos/serviços: 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

6.1 A CONTRATANTE se obnga a: 

6.1.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os 
produtos de acordo com as determinações deste Projeto Básico; 

6.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo  corn  as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor 
especiaimente desidnado, anotando  ern  registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o  name  dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabiveis 

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

6.1.5 Pagar a ontrataaa o valor resultante do forneolmento, na forma do contrato, 

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

7. DA FISCALIZAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO: 

7.1 A fiscalização uo objeto  sera  exercida peia Secretaria Municipal, por meio de 
unidade competente na forma que lhe cc,,nvier; 

7.2 À Secretaria Municipal é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalizagão: 

7.3 A supervisão por pai-te da Secretaria Municipal, sob qualquer forma, não isenta ou 
diminui a responsabiliciade da CONTRATADA. ra perfeita execução de suas 
tarefas. 

7 4 Não  sera  admitida a subcontratação total do objeto contratado. 

8. DA ALTERAÇÃO SUBjETIVA: 
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8.1 E admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados peia nova pessoa jurídica todos os requisitos 
de habilitapao exigidos na contratação origina!: sejam mantidas as demais 
clausulas e condições  dc  ooria.ato; não haja pfejuizo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa cia Administra0,0 a continuidade do contrato. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

9.1 Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da 
presente licitação, sujeitará a FORNECEDORA as seguintes sanções, mediante 
notificação prévia e escrita e exercício da ampia defesa e do contraditório: 

9.2 Advertência. 

9.3 Multa. 

9.4 Suspensão ternporária de participação  ern  licitação e mpedimento de contratar com 
a Prefeitura Manicipal de Amarane do  Maranhao  MA. por até 5 (cinco) anos. 

10. DA QUALIFICA40 

10.1 Comprovação atraves de certidões eiou atestados emitidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compativel em caracteristicas, quantidade e prazo com o objeto da licitação; 

10.2 Licença expedida pelo orgão competente. autorizando a exercer a atividade 
pertinente ao objeto licitado. 
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EDiTAL L.:(:!1 AÇÃO 
'f0PAADA DE PREÇOS Nc 006/2021 

ANEXO II 

"MODELCi'..-LiE DECLARA.(;.AO.  

limo. Sr. 
Presidente e demais Membros da Comissao Permanente oeLc.tação -  CPL  
Prefeitura Municipal de Arnarante ao Marar,hão - MA 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO biSPOSTO NO 
INCISO XXXII! DO  ART.  70  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

Ref  • TOMADA DE PREÇOS 0052021 

Prezados Senhores. 

(nome da n-ipr'asa n° , sediada em 
(endereco compl-eto) , por ;nteqnedic: de seu representante legal Sr(a) 

, ocrtador(a) da Carteira de !dentidade n° e 
do CPF n° , DECLARA para fris do i:°.,isp,..)6to no inciso V do  art.  27 da Lei no 
8.666, de 21 de junh.7 de 1993 aciescic pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de L. (dezoito) anos  ern  trabaino noturi-io pengoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesis) anos. 

( ) Ressalva: empiega menor, a partir de 14 ,:quatorze)  arias,  na condição de aprendiz. 
(Observação: em caso afirmativo. assinalar ,-essalva acima). 

de  
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k..:..)11,111SS,40 PTANENE JFrAÇÃO — CPL 
• '•'amarante.rna.gov.br 

EDITAL DE LICIT.64*A0 
TOMADA DE PREÇOS No 005r2021 

ANEXO  Hi  

"MODELO DE DECLARAÇÃO" 

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE 
HABILITAÇÃO  

Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 

Prezados Senhores. 

nome da empresa.  ,  CNN  n°  
sediada em lendereco completo) , por intermédio de seu representante 
legal Si(a) , portador(a) c Carteira de identidade n' 

a do CPF , DECLARA, sob as penas da lei, nos 
termos do §s 20. do  art.  32, da Lei n° 6.666/93 que ate esta data, não ocorreu nenhum fato 
impeditivo de sua habilitação na licitação acima epiqrafada e que comunicará qualquer fato 
superveniente que venha a ocorcer 

de de  
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COMISSÃO PERMANENTE  OE  LICITAÇÃO —  CPL  
E-mau:  cc)!  ... /1--,tos://httpliarnarante.ma.gov.br  

EDITAL ¡AcTrAçÃo 
TOMADA DE PREÇOS Nt' 005/2021 

ANEXO IV 

DELC DE DECL AAÇÂO' 

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

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL 
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL  

Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 

Prezado Senhor. 

/rime da  empresa , CNPJ n°  
sediada em (endereço completo) , por ntermédio de seu representante 
legal Sr(a)  podadora) da Cadeira de identidade n°  

dc , declare para os devidos fins, que 
concordamos com todos os termos descAos no edital e seus anexos e que temos pleno e total 
conhecimento da realização dos trabalhos do certarne. 

FT-1  

t.„ 
..,.. 17, PEFFITUPA DE 

AMARAIVE 
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C OMI6SÃO PERMANENT E. DE  LICITAÇÃO  CPL 

E-mail: Ook r1.. L.1amarante.ma.gov.br  

EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS 005/2021 

.ANEXO V 

"MODELO  OE AÇÃO" 

Ilmo. Sr. 
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação -  CPL  
Prefeitura Municipai  cc  Arriarante do Maranhão - MA 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  

Ref.:  TOMADA DE PREÇOS N° 0057202'1 

Prezados Senhores. 

Eu,     , portador(a) da Cédula de Identidade n° e CPF 
n°   iesidente e domiciliado na declaro sob as penalidades 
da lei, que a empresa   inscrita no CNIPj ob o n°  , está 
localizada e em plerio funcionamento na  cidade de  
Estado do(a)  . sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o 
exercício do ramo de atividade da mesma. 

Segue em anexo 'fotografia da sede da empresa  ern  cores (tamanho mínimo de 10 cm x 
15 cm) da  area  externa (tachada) e interne (escritório de;x5sito,  etc.),  comprovando que a 
empresa não possui endereço fictício. 

Declaro ainda, que aSSUMO inteica responsabilidade por todas as informações 
dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura ivlunicipal de Amarante do Maranhão - MA de 
qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa. 

de . de  
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COMISSÃO i"-)RIVIANE4TE DE LICITAÇÃO  CPL 
E-mail: ..».itiook.covn amarante,maaov.,, 

•.HDiTAL. DE LACITAÇA0 
TOMADA DE PREÇOS N° 00512021 

ANEXO V't  

-MODEL'? OE DECLARP0.7.:40`' 

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

DECLARA00 QUE 0(S) EMPRESÁRIO SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) / 
RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERV1DOR(ES) PUBLICO(S) DO 

MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA  

Ref.:  TOMADA DE PREÇOS NI' 005/2021 

Prezados Senhores, 

(nornedaempresa) . CNR.1 ri° . sediada em 
(enderecocomplet   . por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

portador(a) da céu  la  de identidade n° e do 
CPF n°  declare sob as penas da Lei,  ern  observância a vedação prevista 
no  art.  20, inciso X. da Lei n° 12.465;12011, que os) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou 
responsável(éis) tecnico(s) não e(são) servidor(es) púbiico(s) do Município de Amarante do 
Maranhão MA, não estando, portanto, enquadrados no  art.  9', inciso II. da Lei n° 8.666/93. 
não havendo, também, qualquer outro impedvo para participar de licitações e  firmer  
contrato com a administração pública. 

de de  
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DE. LI,  I" AÇA‘...) 
TOWADA DE PRE.(.3-;06 

NEXO VI! 

".00EL':. DE DEC:LARAÇÃO" 

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

DECLi-,RAÇA0 DE ENQUADRAMENTO  

Ref.  TOMADA DE PRE(XS NI' 05/2021 

Prezado Senhor, 

 jpome,  da ernpfesal , CNPJ n°  sediada 
em (endereço completo) , por intermédio de seu representante 
legal Sr(a)     portador(a) da Carteira de Identidade n° 

e do CPF n° e contabilista Sr(a) 
portador(a)  ea  Carteira de Identidade n° 

 e do  OFF  n" ,,Jeclaram sob as penas da Lei, 
nos termos do  art.  3', da Lei Complementar n°123106. que se enquadra na situação de 

(microempresa ou empresa de pequeno porte confo'rne o caso) e que não se 
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão reiacionadas no  art.  30  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 r,....'eemercial do Estado do(a) 
. sob o n° 

 de     Lie  
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E-mail:  cr! Jma:ante( -islINtp:,'<amarante.ma.gov.br  

EOITAL DE LICiTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS I+) 005/2021 

ANEXO VII! 

iODELO DE ATESTADO DE V 'TA" 

limo. Sr. 
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação -  CPL  
Prefeitura Municipal cie Ribarnar F]quene - MA 

ATESTADO DE VISITA E RECEMMENTO DE NFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Atesto para os devidos fins, que o  SO).  
de Identidade n. 

(nome da empresa)  
(endereço compietol  

, portador(a) da Cédula 
 representante da empresa 

CNPJ no sediada em 
, nos termos do item 6.2.3.5. do edital de licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS N 005/2021, constatando as condições e peculiaridades 
inerentes a natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes. 
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COMISSÃO PERMANENTE  DE LiCITA(..;ÃO — CPL 
E-mail. L.. 3rnarantc.-., I ht.ps:!/http.I/arnarante.ma.gov.br  

i.:1D/TAL DE DCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N°00512021 

ANEXO IX 

"MODELO DE DECLARAÇÃO' 

limo. Sr. 
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  CPL  
Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene MA 

MODELO  OE  DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

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

técnica no local onde serão executadas os serviços, mas assume incondicionalmente a 
responsabilidade de  executer  os serviços em conformidade com todas as condições e  exigencies  
estabelecidas no editai de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 
atendimento ao item 6.2.3.6. 

dede   

•,- FEITupA D E 

RAMIE  
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COMISSÃO  PERMANE.NTE DE LiCaNy-ÃO - CPL 
E-mail: ej.) utiook cu11,? Nipsiitit7iamarante.ma.gov.br  

EL-ATAL DE LC Í4CAO  
.TOMADA  DE  PREÇOS  Nc 00512021  

ANEXO  X 

"MODELO F7.7-  CARTA CREDENCIAL" 

A emplesa  

 

. ONPJ 11 )̀    , com sede na 

    

iieste ato representado pelo(s) Sr.(a) 
(diretores ou sOcios, 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, CPF. 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto 
a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, praticar os atos necessários 
representação da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS n°005/2021, 
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conterindo-nes, ainda, poderes especiais para  
declarer  a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, 
desistir, firmar compromissos ou acordos. assinar contratos, dando tudo por bom firme e valioso. 

de de  

(nome da empresa) 
(Nome e assinatura de seu Representante Legal,  corn  firma reconhecida) 

rirT PPEFE "1-,JP/-\ DE 

MARMITE  
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COMISSÃO .',1'ERMANErsiTE.  OE  LIC!TAÇÃO  CPL  
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EDiTAL  OE  Loni-AÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 00512021 

ANEXO Xl 

-MODELO DE RESUMO DA PROPOSTA,  DE PREÇOS E DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA" 

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro 
Prefeitura  Municipal Oa Amarante do Maranhao --- MA  

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

Ref..  Tomada de Preços n° 005/2021 

Prezados Senhor, 

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhoras, a nossa proposta relativa a 
licitação em epiarafe, assumindo inteira responsabilidade po!-  quaisquer erros ou omissões que 
venham a ser verificados na preparação da mesma e decamos ainda que, temos pleno 
conhecimento das condições em  cue  se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a 
totalidade das instruções e critérios de gealificação ciefinidc.)s r):-.) edital. 

1. Proponente: 
Razão Social:  
ON  PJ' 
Endereço'  
E-mail:  

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

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

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, deolara. 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 eiaborada de maneira 

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

informado, discutido ou rec2,1Dido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
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COIVIISSAC,  ERMANENTFi3E LACITACJA0 CPL 
E-mail. '%aç..+K».:,),11, orz. ifamarante.ma  goy  br  

(b.') a intenção de aposentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

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

Licitação, por qualquer rceio ou  pod  qualquer pessoa; 

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

outro participante potE_incial ou de fato da presente Liortacão quanto a participar ounão da referida 

licitação. 

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

todo ou em parte, dii-eta ou inoiretamente, comunicado oo discutido  corn  qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação irte uai adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

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

todo ou em parte ree ou lodiretameote, inforroado. dis:  ;Ado  ou recebido de qualquer 

integrante do órgão tioltante antes da abertura oficia das oropostas; e 

(0 que está plenamenie ciente do teor e da exterisão desta decjaraçáo e que detém plenos 

poderes e informações pare firrna-la. 

(nome da empresa) 
Nome; e 2.ssinatura de seu Representaote Legal 

O  

rri PREFEiTUPA DE 

AMARANTE 
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A.Der)utacio LeR:x:..,.;u(:;. 1229, Centro. 

Sa:.';24.)00 CNRI: 36. 57.F.,l46/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE  DE LiOTAÇÃO CPL 
E mail r ic.u co'iK fAmarante.magay.br  

EDITAL DE 1...CITAt;`,ÃO 
TOMADA DE PREÇOS N 0052021 

ANEXO Xfl 

.1  IOC& 0 DE PROPOSTA E PREÇOS" 

amo. Sr. 
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação -  CPL  
Prefeitura Municipal de Arnarante do lVialanhão - MA 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Prezados Senhores 

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta  relative  a licitação  ern  
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquei-  erros ou ornissões que venham a 
ser verificados na prçparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento 
das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos  corn  a totalidade das 
instruções e critérios de qualificação definidos no edital. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  WANT.'  
PREÇO 

UNITÁRIO  
PREÇO 
TOTAL 

Proposta de Preços: Valor total: R$ 
) Prazo de validade da proposta... ....... 

Prazo de entrega: . ......... 
Dados Bancários (Banco/Agencia Conta - corrente):  

Declaramos que os preços unitarics e totai dos itens foram cotados em 
moeda nacional (Fearii R$), já incluidos todos Os tribums, custos de frete, encargos 
fiscais. trabalhistas comerciais e quaisquer outras despesa; i-icidentes sobre o objeto da 
licitação. 
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COMiSSÃO  PERMANENTE  DE LiCtTAC -A0 CPL 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 

ANEXO XII; 

"MINUTA DO CONTRATO" 

CONTRATO  NI' 
PROC. ADM. N° /2021  

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  part  cuiar, 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 pelo(a) Secretário(a) municipal de 

, Si(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) 

 pori;idor(a) da Cédula de Identidade n°  do 
CPF n°  , a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o 
presente Contrato, i-ios termos da Lei n° 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir 
expressas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

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

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VINCULAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E FUNDAMENTO 
LEGAL: 

2.1. Este contrato  tern  como amparo legal a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 
005/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente. 
os principios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta 
de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR CONTRATUAL: 

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

ITEM ; DESCRIÇ:ÃO PREÇO UNID UANT 
UNITÁRIO TOTAL 

Página 47 de 58 



PM DE AMARANTE 
DO MARAMHA, p 

(13) ip 
FtCabtica: 

AMARANTE 

Preieitura Iii aície ArGar3r4e  cio Maranhão  - MA 

A. aatado La ocoo, 1229. Centro. 
CE.P: 6592a-000 CNPJ. 06.157.84ef0oo1 -16 

comissAci EIRMANEWF Lic!:rAçÃo CPL 

E-mail• • i .3UK '1 r . ./larnarante.ma.gov.br  

CLAUSULA QUARTA -- DA CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS 
RECURSOS: 
4.1. As despesas decorrentes do piesente licitaigto correrão por conta dos recursos específicos 

consignados no orçamento da Prefettuta Municipai de Amarante do Maranhão/MA. 
classificada conforme abaixo especificado: 

....... ............. ........... 

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração dos respectivos créditos orgamentarios, 
as despesas deconentes da peserite licitaçao correi-ãe  por conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento vigente. devidamente classificadas em termo de aditamento de 
contrato. 

CLAUSULA QUINTA -- DA VIGÊNCIA: 

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

de 

5.2. 0 prazo de v-idencia do presente instrumento de contrato poderá ser prorrogado por iguais 
e sucessivos aeriodos  corn  vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para 
a Administração are sessenta meea. na  forma do artigo 57, incise l da Lei Federal n'. 
8.666/93. 

CLAUSULA SEXTA -- DA FORMA DE EXECUÇÃO: 

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

6.2. 0 recebimento e atestado do fornecimento  cos  servicos dar-se-á por comissão ou servidor 
designado peia Secretaria Municipal de   • que fará a verificação da sua 
conformidade  corn  a proposta apresentada:  e ainda, qoanto 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 Uteis do mês subsequente, mediante apresentação do documento hábil que 
comprove a entrega dos servidos.. e apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da  
respective  Ordem de Serviço e das certidões de egulariciade fiscal: Prova de regularidade 
para com a Fazenda Federal (1. Certidão Conjunta Quarto aos Tributos Federais e a Divida 

Ativa da União). ou outra equivalente na forma da Lei, do domicilio ou sede da 
CONTRATADi e  ac  Funde de Garantia  oar  Tempo de Serviço. FGTS (Certidão de 

Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econõrritoa Federal, diretamente na conta que 
o fornecedor apiesentar no ato da contratação, desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela CONTRATADA, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do 
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Prëeitura Muniopai de Ania,'nie cio Maranhão - MA 
Av. Depi..i.ado L Rocaue, 1229, Centro. 

CEP: 6.f623-000 CNP i 06.157,8100001-16 

COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  cri araaraa ..T:o'atkaoK.00rn httlryilhttflarrlarante.me.dov.by  

Banco e número  Oa  agénaia conta corrente onde deverá ocorrer o crédito não sendo 

permitidas alterações fatui•as sem a anuencra das  cartes  interessadas, 

7 1.1 Banco 

7.1 .2 Agência: ...... 

7.1.3 Conta:  

7.2. L vedada expressamente a realização de cobrança ae forma diversa da estipulada neste 
Contrato. em especial a cobrança bancalia, 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 Municipai de Arriarante do Maranhão/MA será 
devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram 
sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da dala da sua reapresentação. 

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

7.5. Nenhum  pagan  lento  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 dinçéo entre condições de pagamento para empresas brasileiras e 
estrangeiras, 

CLAUSULA OITAVA •- DA RECOMPOSIÇÃO DO EOUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
DO CONTRATO: 

8.1. Ocorrendo desequilíbrio 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. mediante comprovação documental e reque.-.ranento expresso do contratado. 

CLAUSULA 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% (\fnie e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

CLAUSULA DECIMA — DA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO 
DE PAGAMENTO: 

10.1. 0 não pagamento da fatura, por cuipa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido 
neste instrumento, ressalvade o contido no item 7.3 da cláusuia sétima, ensejará a 
atualização do respectivo valor peio IGP-M — indice Gera! de Preços de Mercado, da 
Fundação Getúlio Vargas, atilizando-se a seguinte formula: 
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VA=
Vc  

IN! 

VA = Vaior Atualizadc.3  
VD;  = Vaiar inca 
1N1 = 1GP-M/FGV na data iniciai 
INF = IGF-IVI/FGV na data final 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA° DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 

11.1. Os preços coatratados mariter-seaão inalterados  pal°  período de vigência do presente 
contrato, admitida a  cc  são no caso de des.equiftrio da equação econômico-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  antra  o 
valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época 
da assinatura do contrato. 

11.1.2. Sere() consideracios compatíveis  corn  os de mercado os pregos contratados que 
foram iguais Cu inferioraas- a media daqueles apurados pelo setor competente 
desta Preteitura Municipal. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERACÃO CONTRATUAL: 

12 1. 0 contrato pociera ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, mediante as 
devidas justificativas. A referida alteração, caso haja„ aera realizada através de termo de 
aditarnento. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA FISCAL1ZAÇÃO: 

13.1. A contratante indicara urna pessoa de seu preposto para exercer as atividades de 
fiscalização da cluaildade dos seviços. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA RECONHECWENTO  DDS,  DIREITOS, OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

14.1. A CONTRATADA se obriga a. 

14.1.1 Fornecer o objeto cortforme especificações do F - eto  Basic°  e de sua proposta,  
corn  os reoui-sos necessários ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais; 

14.1.2 Reparar, corrigir, rensoer, substituii as suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo  maxima  de 244a. s aiinte e quatro horas prorrogável por guais e sucessivos 
períodos com apresenta-;ão  das devidas justificativas, os produtos em que se 
verificarem vicios, deferics ou incorreçóes resuqantes da entrega.  
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14.1.3 Arcar com a resonsabilidade paT -i.odos e quaisquer danos materiais e 
morais causaaos peia ação ou omissão de  sous  empregados, trabalhadores, 
prepostos ou ebresentantes, dolosa ao culposamente, à administração ou a 
terceiros 

14.1.4 Apresentai.  a Conta',aate, guando for o case, a reiação nominal dos empregados 
que adenivarão o argao para 3 entrega dos produtos, os quais devem estar 
devidan ¡ante identificados por meio cke cracha; 

14.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previder ciarias. triba.l.a.rias e as demais previstas na legislação especifica, cuja 
inadimpleancia não transfere responsabilidade a Administração, 

14,1.6 Instruir seus empregados quanta à necessidade de acatar as orientações da 
Administragão, inclusive quanto ao curro:,:krimento das Normas internas, quando 
for o casok 

14.1.7 Relatar a Administração toda e qualquer rreguiaridade verificada no decorrer da 
entrega clos produtos/serviços. 

14.2 A CONTRATANTE se obcida a: 

14,2.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os 
produtos de acordo com as determinações do Proeto Basico; 

14.2.2. Exigir o aumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo  corn  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. a-,knotanco em registro próprio as falhas 
detectadas, indicando dia: mês e ano. bem coma o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade 
competente para as providencias cabíveis; 

14.2.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrênciade eventuais imperfeições no 
curso do fornec.,kimento. fixando prazo para a sua correção, 

14.2.5 Pagar 8 Contratada c valor resultante do fomecimento dos  services,  na forma 
do contraio. 

14.2.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilkdade  corn  as obrigações assumidas pela Contratada, todas as 
condições de habilitacbc.i e qualificação exigirias oi icitação. 

CLAUSULA DÉCIMA Q TA — DA RESCISÃO DO CONTRATO 

15.1. A rescisão  (Jo  contrito teía lugar de p!eno oireito, a critério da contratante, 
independentemente de interposição judicia! ou extudioial,  ern  conformidade  corn  o  art.  
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55, inciso IX. da Lei n 8.6(36/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77, 78 
e 79 da referida ie:. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA —  DS  PENALIDADES: 

16.1. Pela inexecução total 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 contatada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias ateis para que 
a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que  so  serão aceitas mediante 
crivo da Administração; 

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de 
atraso na execução do objeto, iirnitada a incidência 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 hipotese, inexecução parcial ou 
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

III  - 5% (cinco por oento) sobre o valor da Nota de Empenho. em caso de atraso superior a 15 
(quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não-aceitação do objeto. de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 
parcial ou total Ja obrigação assumida. sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

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

V - 20% (vinte por canto) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de  in-execução total da 
obrigação assumida. 

16.2 Quem. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação faisa, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou 
documentos eouivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidoneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e,  
sera  descredenciado no Sistema de Cadastrarnento deste Município, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no El.dital, na Ata de Registro de Preços e 
das demais cominações legais. 

16.3. As sanções previstas no incise I e no parágrafo primeiro desta clausula poderão ser 
aplicadas juntamente  corn  as dos incisos "II' e Ill", facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (ciaco) dias úteis. 

16.4. Se a multa for de vaior superior ao valor da garantia prestada, alem da perda desta. 
responderá a empresa Contratada pela sua diferença, a qual  sera  descontada dos 
pagamentos devidos peia Administração ou. quando for o caso, cobrada judicialmente. 
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16.5 As penalidade serão obrigaaariamerne regis6-adas junto ao cadastro de fornecedores da 
entidade contratante, e na caso de suspensão de licitar, o licitante devera ser 
descredenciado por igual periodo, sem prejuízo das inuitas previstas no Edital e das 
demais cominações iegais. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — 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 
corninações aplicáveis 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS: 

18.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada,  sera  realizada através 
de protocolo. 

18 1 1 Nennuma outra forma sere consideraaa como prova de entrega de documentos, 

CLAUSULA DÉCIMA NONA — DOS CASOS OMISSOS: 

19 1. Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei n" 8.666/93 com suas alterações 
posteriores, e dos princípios 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 oficiai, ale o 5°  (cnto) dia  OW  do mês seguinte ao 
de sua assinatura. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DO FORC: 

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Amarante do Maranhão - MA, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas da interpretacão 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 (tOes) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que 
surtam seus legais e juriclicos efeitos. 

Amarante do Maranhao/MA ..... de  de  

Prefeitura Municipal de Amara.e do Matanhão/IVA 
Secretaria Municipal 0:E' XX.XXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxx 
Contratante 
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Contratada 

Testemunhas: 

Nome: 

Nome 

 

C.:PF 

 

   

   

CPF 
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ii-DiTAL DE i,..1:0TAÇÃo 
TOMADA DE PREÇOS N° 005 

ANEXO XIV 

Mi4UTA DA ORDEM DE EXECUÇ'40 DE SERVIÇOS 

Empresa:  
CNPJ:  
Endereço: 

Prezado(s) Senhor(es), 

Autorizamos a execução dos serviços de , referente 

ao contrato n° 

Os serviços deverão atender integralmente as especificações técnicas do projeto 
básico da Tomada de Preços n" j_ bem corroda proposta de preços apresentada e do 
Contrato acima identcado. 

Os serviços deverão ser executados no prazo de 

Arnarante do Maranhão (MA), de de 2021 

Assinaturas 
xxxxxx 

Secretaria de ....... 

xxxxxx 
(comissão ou responsave paia l'ca;ização) 

xxxxxx 
Representante Legai :czeFa 
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EDITAL DE LICATAçA0 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 

ANEXO XV 

MINUTA DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

PROC.  ADM.:  
LICITAÇÃO: TOMAC  Ls  DE PREÇOS IV' 
CONTRATO N°1 
CONTRATADO: 
OBJETO: 

A Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA. por meio da Secretaria 
Municipal de xxxxxxxxxxxxxx. vem, através do presente Termo, formalizar o RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO, referente a dos serviços executados, totahzando o valor de R$ ( ), 
conforme documento em anexo. relativo ao objeto do contrato n° , em cumprimento  ac  
disposto no  Art.  73 da  Le  Federal 8.666/1993. 

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

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisório em 03  (Wes)  vias de igual 
teor e forma para que oroduza os legítimos efeitos de direito 

Amarante do Maranhão (MA), de de 2021. 

Assinaturas: 
xxxxxx 

Secretária de  

XX xxxx 
(,..;ornissao ou responsável peia fisca zação) 

xxxxxx 
Representante Legal da Empresa 
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iL P : 659'23-00'0 - 15' 34-'0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE  OE  LIC;TAÇÃO —  CPL  
Yamarante.rna.gov.br  

EDITAL DF LiCiT.LkçA0 
TOMADA DE PREÇOS  NC  005/2021 

ANEXO XV! 

MINUTA DO ÍERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

PROC  ADM.:  
LICITAÇÃO. Tomada Preços n' 
CONTRATO 
CONTRATADO.  
OBJETO; 

A Prefeitura Municipai de Arnatante do  Maranhao  — MA, por meio da Secretaria Municipal de 
xxxxxxxxxxxxxx, vem através do presente Termo, fc.)irnalizar o RECEBIMENTO DEFINITIVO, 
referente a dos serviços executados, objeto do Contrato ri" , em cumprimento ao 
disposto no  Art.  73 da Lei Federal n. 8.666/1993, fixando esta data para o inicio da contagem 
dos prazos relativo ao pagamento do objeto. 

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

 ). mediante as respectivas notas fiscais/faturas. 

A Prefeitura deverá efetuar o pagamento em ate 10 dez) nas utels após a assinatura do 
presente Termo. desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa. 

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

Amarante do Maranhão (MA), de 

Assinaturas: 

xxxxxx 
Secretaria de  

de 2021. 

xxxxxx 
(comissão ou responsável pela fiscalização) 

Xxxxxx 

xxxxxx 
Reni.esentante Legai da Eropresa 



444410,- .30faska,„ 

IQ de Sousa ose  
PRESIDENTE  DA CPL.  

Preteitura iiL pal de Arnaranie do  Maranhão  - MA PM DE AMARANTE 
DO MARAMIMÃO - PfA  Av.  Depu(acio Lã Rocque 1229. :L;entro. FL (8) No 

CEP: 6592:3-000 -CN 06 157.84E- 0001-16 Robrice:  

COMISSÃO PERMANENTE:  LICFLA.vy-ÃO CPL 
E-mail: cp.' .:;-11r:i . are,,:4,-»,!tiooK.-cx), T, Liamarante.ma.gov.br  

aorrAL AÇAC- 
TOIVIAC-A DE PREÇOS N' 006!2021 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Este volume do edital sob a mod6tidade TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021. possui 
58(cinquenta e oito: folhas, incluindo esta, nurnericamen'ie f,•-denadas rubricadas por minha 
pessoa. 

Comissão Permarieute de Licitadão da Prefeitura 6A cip a de Amarante do Maranhão, Estado 
do Maranh:i em 30 de abril de 2021.  

 

Pagina 58 de 58 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58

