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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS – MA
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 001/2021, celebrada entre
a Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas e a empresa L QUEIROS DE MESQUITA CNPJ/MF nº 35.643.800/0001-05,
cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº 001/2021 para o exercício de 2021.
Empresa: L QUEIROS DE MESQUITA
CNPJ: 35.643.800/0001-05 Fone/Fax: (98)
Representante: Luciano Queiros de Mesquita CPF: 066.823.263-35
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V.TOTAL

01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR DE
INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 5.300 MBPS
 

MEGA 63.600 R$ 1,70 R$ 108.120,00

 
Olho d’Água das Cunhãs – MA, 15 de fevereiro de 2021 WESLY ALVES DE SÁ – Secretário Municipal de Administração.

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 1f795a753ec4ecee0d3e56b5d3a954b6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS – MA
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 002/2021, celebrada entre
a Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs e a empresa JAILTON J XAVIER, CNPJ 29.911.106/0001-29, cujos preços
estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Presencial nº 002/2021 para o exercício de 2021.
Empresa: JAILTON J XAVIER
CNPJ: 29.911.106/0001-29 Fone/Fax: (98)
Representante: Jailton José Xavier CPF: 751.284.704-15
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT. V.TOTAL

01

Oxigênio PURO Medicinal GASOSO PARA FINS
TERAPEUTICOS (02), SÍMBOLO:2, FORMA:
GASOSA, GRAU DE PUREZA MINIMA: 99,5%;
CARACTERISTICA FISICO QUIMICA, INODORO,
INSIPIDO, NÃO INFLAMAVEL, COMBURRENTE,
PESOS MOLECULAR, 3119988,
ARMAZENAMENTO EM CILINDROS
TRANSPORTAVEIS, COR DO CILINDRO: VERDE,
CAPACIDADE MAXIMA DO CILINDRO: 10 3
(DEZ) MILIMETROS CÚBICOS; PRODUTO SEM
EFEITO TOXICOLOGICO, E CONFORME AS
RESOLUÇÕES RDC 50, DE 21 DE FEVEREIRO
DE 2002 E RDC 68, DE 21 DE FEVEREIRO DE
2002 DA ANVISA. Em cilindro de aço, e em
conformidade com a ANVISA e ABNT

  M² 3.000 39,00 117.000,00

 
Olho d’Água das Cunhãs – MA, 18 de fevereiro de 2021 WESLY ALVES DE SÁ – Secretário Municipal de Administração.

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: dd9ab9750934f3b7c21540aa0fa9ef0f

DECRETO Nº 015, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021

DECRETO nº 015, de 18 de fevereiro de 2021
 
“Regulamenta as atribuições do cargo de Auditor-Fiscal de Tributos do órgão da Secretaria Municipal de Finanças do
Município de Olho d’Água das Cunhãs/MA, conforme previsão contida no art. 113, da Lei Municipal n° 007/2003 –
Código Tributário do Município e dá outras providências”.
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em
vista o disposto no inciso VI e X, do art. 73, da Lei Orgânica do Município e o art. 113, da Lei Municipal n° 007/2003 – Código
Tributário do Município, DECRETA:
 
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
Art. 1º. Ficam estabelecidas, na forma deste Decreto, as atribuições do cargo de Auditor-Fiscal de Tributos do órgão da Secretaria
Municipal de Finanças de Olho d’Água das Cunhãs/MA.
 
Parágrafo único.  O Secretário Municipal de Finanças de Olho d’Água das Cunhãs/MA, poderá dispor sobre o detalhamento das
atribuições dos cargos de que trata o caput.
 
Art. 2º. São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal de Tributos do órgão da Secretaria Municipal de Finanças de
Olho d’Água das Cunhãs/MA:
 
I - no exercício da competência da Secretaria Municipal de Finanças e em caráter privativo:
 
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
 
b)  elaborar  e  proferir  decisões ou delas  participar  em processo administrativo-fiscal,  bem como em processos de consulta,
restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
 
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com o
controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
 
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se
lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1,192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal;
 
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação tributária; e
 
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; e
 
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria Municipal de Finanças.
 
Art. 3º. Incumbe também aos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal de Tributos do órgão da Secretaria Municipal de Finanças de
Olho d’Água das Cunhãs/MA:
 
I - exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias ao exercício das suas atribuições privativas;
 
II - atuar no exame de matérias e processos administrativos, e
 
III - exercer, em caráter geral e concorrente, as demais atividades inerentes às competências da Secretaria Municipal de Finanças.
 
Art. 4º. São atribuições dos ocupantes dos cargos efetivos de Auditor-Fiscal de Tributos do órgão da Secretaria Municipal de
Finanças de Olho d’Água das Cunhãs/MA, em caráter geral e concorrente:
 
I - lavrar termo de revelia e de perempção;
 
II - analisar o desempenho e efetuar a previsão da arrecadação; e
 
III - analisar pedido de retificação de documento de arrecadação.
 
Art. 5º. Os ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal de Tributos do órgão da Secretaria Municipal de Finanças de Olho d’Água das
Cunhãs/MA, em caráter geral e concorrente, poderão ainda exercer atribuições inespecíficas da área administrativa da Secretaria
Municipal de Finanças, desde que inerentes às competências da Secretaria, em especial:
 
I - executar atividades pertinentes às áreas de programação e de execução orçamentária e financeira, contabilidade, licitação e
contratos, material, patrimônio, recursos humanos e serviços gerais;
 
II - executar atividades na área de informática, inclusive as relativas à prospecção, avaliação, internalização e disseminação de
novas tecnologias e metodologias;
 
III - executar procedimentos que garantam a integridade, a segurança e o acesso aos dados e às informações da Secretaria
Municipal de Finanças;
 
IV - atuar nas auditorias internas das atividades dos sistemas operacionais da Secretaria Municipal de Finanças; e
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V - integrar comissão de processo administrativo disciplinar.
 
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art. 7º.  Demais situações não previstas neste Decreto serão resolvidas por meio de normas complementares emitidas pela
Secretaria Municipal de Finanças.
 
Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.
 
Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial Eletrônico do Município.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d’Água das Cunhãs – MA, 18 de fevereiro de 2021.
 
GLAUBER CARDOSO AZEVEDO
Prefeito Municipal
 
ALISSON FERNANDO NOGUEIRA DE MORAES
Secretário Municipal de Finanças
 
LEONARDO LUIZ PEREIRA COLÁCIO
Procurador-Geral do Município

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 7050fb79d8915b38551b66a3ea5e30b9

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021/SRP/CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
PROCESSO Nº 00985/2021/CPL
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021/SRP/CPL
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 09/03/2021 
HORÁRIO: 08:30:00 HORAS
LOCAL: Rua João Pessoa nº 56º, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas - MA.
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’  AGUA DAS CUNHAS ,  por intermédio da Pregoeiro,  designado pela Portaria  nº
029/2021 de 01 janeiro de 2021 torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicado,
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do TIPO
MENOR PREÇO GLOBAL,  destinada ao registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação de
serviços de locação de veículos, destinado a atender demanda da Secretária das diversas secretarias municipais de
Olho D’ Agua das Cunhas /MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
 
O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 013/2017, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à
espécie.
 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, o
recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
 
1. DO OBJETO 
1.1. O presente Pregão presencial tem por objeto o registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação
de serviços de locação de veículos, destinado a atender demanda das diversas secretarias municipais de Olho D’ Agua
das Cunhas /MA, nas especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste
Edital.
1.1.Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e orientações da CGU, serão adotadas as seguintes medidas básicas como
forma de prevenção a proliferação do Covid19:
1.2.1. A vedação da presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes de compras pertencentes ao grupo de risco;

A vedação da entrada, na sessão, de quem não estiver usando máscara;1.
Serão disponibilizados máscaras, luvas e álcool gel (70º INPM) para todos os presentes;2.

1.2.4. A organização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes;
1.2.5. A intensificação da higienização das áreas de acesso à sala onde as sessões ocorrerão, além de higienização do próprio
recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores etc.);
1.2.6. Dentre outras medidas cabíveis.

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, SEGUNDA * 01 DE MARçO DE 2021 * ANO V * Nº 820

4/198www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br



 
1.2. O valor total estimado para o registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de
locação de veículos, destinado a atender demanda das diversas secretarias municipais de Olho D’ Agua das Cunhas
/MA, será de R$ 3.307.932,00 (Três milhões, trezentos e sete mil, novecentos e trinta e dois reais), de acordo com as
especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constante deste
Edital e seus Anexos.
2.2. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, as empresas:
a) que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS;
b) declaradas inidôneas ou se encontrem impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
c) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade do MUNICÍPIO
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS;
d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
e) estrangeiras que não funcionem no País;
f) reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
g) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
h)  que  tenham  sócios,  diretores,  administradores,  procuradores,  independentemente  da  denominação,  ou  acionistas  com
participação relevante, que esteja vinculado, sob qualquer forma, profissional ou comercialmente, a outra empresa participante
deste certame;
i) que tenham sócios, diretores, administradores, independentemente da denominação, ou acionistas com participação relevante,
que seja parente, até o terceiro grau, consanguíneo ou por afinidade, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores, dos Secretários
Municipais ou de qualquer servidor ocupante de cargo em comissão na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS;
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
2.3.  Como requisito para participação neste Pregão em SRP, o licitante deverá apresentar Declaração de Cumprimento dos
Requisitos de Habilitação podendo utilizar como modelo o constante no Anexo V do Edital fora dos Envelopes Nº: 01 e 02. A não
apresentação da declaração implicará na desclassificação imediata do licitante.
2.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas
neste edital.
2.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se como tais, nos termos do Anexo V e ANEXO VI, para que
possam ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006.
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora de qualquer envelope:
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, com todas as suas eventuais alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes a este Pregão;
b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão possuir firma reconhecida em cartório e estar
acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a";
b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não
ser aceito o credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto
de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante (legal ou procurador) da empresa
interessada;
d) Declaração de Localização e Funcionamento que indique todos os dados pertinentes (Endereço, Cidade, Estado, C.E.P., ponto de
referência,  telefone e  email)  acompanhado de fotos  da  estrutura  do(a)  licitante  (fachada,  escritório/loja  e  depósito/fábrica),
conforme modelo estabelecido no ANEXO III deste Edital, e apresentada junto ao credenciamento. A não apresentação ou a
apresentação fora dos parâmetros formais exigidos neste edital impedirá o credenciamento do licitante.
e) Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital, conforme modelo estabelecido no ANEXO XIII deste
Edital, e apresentada junto ao credenciamento. A não apresentação ou a apresentação fora dos parâmetros formais exigidos neste
edital impedirá o credenciamento do licitante.
3.2 – Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original ou processo de cópia autenticada em
cartório competente ou cópia atestada (confere com original), por funcionário legalmente lotado na Comissão Permanente de
Licitação – CPL, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.
3.3 – Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo representante para mais
de uma empresa.
3.4 – A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a licitante de
participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante
durante a sessão pública deste Pregão Presencial.
3.4.1 – Na ausência do Credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito de ordenação das
propostas e apuração do menor preço.
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3.5 – Após o Credenciamento, a Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos proponentes.
3.6 – Após o Credenciamento, será declarada aberta a sessão pela Pregoeira. A partir desse momento, estará encerrada a admissão
de novas propostas.
3.7 – Para o exercício do direito de preferência de que trata este Edital, o licitante, Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP) que desejar usufruir o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei  Complementar nº 123/2006 deverá
apresentar obrigatoriamente em separado, a seguinte documentação:
3.7.1 – Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo
licitante.
3.7.2 – Certidão específica emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo
licitante.
3.7.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se como tais, nos termos do ANEXO VI, para que possam
ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 48 a 45 da Lei Complementar 123/2006.
 
4. DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DOS ENVELOPES  
 
4.1 – Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar aa Pregoeira:
4.1.1 – 02 (dois) envelopes distintos contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, devidamente fechados e
rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da
Razão Social da licitante, os seguintes dizeres:
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  – MA
Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA
PREGÃO PRESENCIA SRP Nº 007/2021/SRP/CPL – OBJETO:
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  – MA
Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2021/SRP/CPL – OBJETO:
 
4.2. – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, consoante o art. 3º, da Lei Complementar
nº 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VI deste Edital, e apresentada fora dos
Envelopes. A Declaração deverá ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento:
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação de ME/EPP pelo
licitante.
b) Certidão específica emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo licitante.
4.3 – A Pregoeira poderá diligenciar junto aos sites oficiais da Receita Federal ou da Junta Comercial do domicílio da sede da
licitante para verificar seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.4 – A não apresentação da Declaração prevista no Item 3.7.3 significa renúncia expressa e consciente da licitante, que optou por
não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, desobrigando a Pregoeira.
4.5 – Não será admitida a remessa postal dos envelopes de propostas de preços e habilitação.
4.6  –  Os  Envelopes  não  abertos  ficarão  sob  a  guarda  da  Pregoeira  e  da  Equipe  de  Apoio,  até  a  assinatura  do  Contrato
Administrativo decorrente deste Pregão.
4.7 – Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1 – Como requisito para aceitabilidade da proposta, o licitante deverá apresentar dentro do envelope 01 (proposta de preços),
Declaração podendo utilizar como modelo o constante no Anexo IV e/ou Anexo V do Edital. A não apresentação ou a apresentação
fora dos parâmetros formais exigidos neste edital implicará na desclassificação imediata da proposta do licitante.
5.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope lacrado com 01 (uma) via, impressa em papel timbrado e também
obrigatoriamente na forma de arquivo em mídia (arquivo no formato: Excel ou Word armazenado(s) em PEN-DRIVE entregue a
Comissão de Licitação) da referida licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo
representante legal da licitante proponente, devendo conter o seguinte:
a) Número do Pregão Presencial e o nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail),  bem como dados bancários (nome e número do banco,  agência e conta corrente para fins de
pagamento);
b) Nome completo do representante legal da licitante, profissão, números do CPF/MF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;
c) Descrição detalhada do(s) ITENS/ROTAS(ns) cotado(s), em conformidade com as especificações contidas nos ANEXO I e II,
obrigatoriamente, com a indicação de unidade, quantidade;
d) Preço unitário de cada item em algarismo o valor item da Proposta, em algarismos e por extenso, em moeda corrente nacional,
com no máximo duas casas decimais após a vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável;
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação;
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f)  Data e assinatura do representante legal.
g) deverá
5.2.  Nos preços  ofertados deverão já  estar  considerados e  inclusos  todos os  custos  diretos  e  indiretos,  encargos,  tributos,
transporte,  seguros,  contribuições  e  obrigações  sociais,  trabalhistas  e  previdenciárias  e  outros  necessários  ao cumprimento
integral do objeto deste Pregão Presencial.
5.2.1. A Proposta de Preços deverá incluir na composição de custos as seguintes obrigações da Contratada:
a) A prestação de serviços deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a.1) mensalmente, observado o prazo de prestação de serviço, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento e/ou
Serviços.
b) efetuada a entrega agendada, caso haja necessidade, a respectiva SECRETARIA MUNICIPAL poderá solicitar realização
adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas ;
c) As prestações de serviços deverão ser realizados, conforme Ordem de Fornecimento e/ou Serviços expedida pela respectiva
SECRETARIA MUNICIPAL solicitante, incluídas as despesas com frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, etc.
5.2.2. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 5.2, não transfere a responsabilidade por
seu pagamento à PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão
pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração
Municipal.
5.2.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham
causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser realizado
sem ônus adicionais.
5.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou
qualquer item que, importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais, alterações essas que serão avaliadas pela Pregoeira.
5.4. A falta de data, rubrica, assinatura da proposta ou qualquer outro erro não poderá ser suprida pelo representante legal,
presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta, com poderes para esse fim.
5.5. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e abertura dos envelopes
Proposta e Documentação.
5.5.1. O prazo de validade não poderá ser omitido na Proposta de Preços.
5.5.2. Caso a adjudicação não ocorra dentro do período de validade da proposta, a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS  poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias.
5.5.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da sessão pública deste Pregão, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.
5.6. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão da exclusiva e da total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
5.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.
5.8. Não se admitirá Proposta que apresentar preços item ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos materiais e
instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
5.9. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e aceitos
pela Pregoeira.
 
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1.  Todas as licitantes,  inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,  deverão apresentar a Documentação de
Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no Envelope nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo os
documentos abaixo determinados neste Edital.
6.2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira procederá à abertura do Envelope contendo os Documentos
de Habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação.
6.3. Da Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação das seguintes documentações:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, e todas as suas eventuais alterações, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede da licitante;
b)  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou Contrato  Social,  e  suas  eventuais  alterações,  ou ato  constitutivo  consolidado,  devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c)  Ato  Constitutivo  devidamente  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoa  Jurídica,  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Cópia(s) da(s) Cédula(s) de Identidade(s) ou outro documento oficial que contenha foto e Cadastro(s) de Pessoa(s) Física(s)
(CPF/MF) do proprietário,  no caso de firma individual,  e  de todos os  sócios,  no caso de empresa,  tratando-se das demais
sociedades.
6.4. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal da licitante, mediante apresentação da:
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Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante:

Certificado de Regularidade do F. G. T. S., emitido pela Caixa Econômica Federal.

e) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da: CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista,
fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho,
conforme Lei Nº: 12.440, de 07 de julho de 2011.
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:

Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

Certidão Negativa de Dívida Ativa.

g) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:

Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
Certidão Negativa de Dívida Ativa;
Alvará de Localização e Funcionamento, do domicílio ou sede da licitante, ou outro documento equivalente;
Quando a prova de regularidade de que trata a alínea "g" for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e
dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição,
observado o disposto no ITEM 6.13.

6.5. Da Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a)  Balanço Patrimonial  e Demonstrações Contábeis do último exercício social,  já  exigíveis  e apresentados na forma da Lei,
acompanhado de notas explicativas, que comprove a boa situação financeira da empresa, avaliada pelos: Índice de Liquidez Geral
(ILG), Índice de Solvência Geral (ISG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC), os quais deverão ser iguais ou maiores que 1 (um),
aplicando-se as seguintes fórmulas:

ILG =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
ISG =  _____________ATIVO TOTAL____________________

  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
ILC =  __________ATIVO CIRCULANTE_________________

  PASSIVO CIRCULANTE
a.1) As demais Sociedades e as Firmas Individuais, deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo representante legal da
empresa e por Contabilista legalmente habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, em que
se ache o Balanço transcrito, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado;
a.2) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, poderão apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial,  o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa
atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de Capital Social exigido na licitação, desde que juntada a
comprovação de sua inscrição no Simples Nacional, acompanhado de declaração própria de solicitação de substituição.
a.3) As Empresas constituídas há menos de um ano, em substituição ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão
apresentar o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;
a.4) A Pessoa Jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos
da  Lei  Federal  nº  8.981/95,  deverá  apresentar,  juntamente  com o  Balanço  Patrimonial,  cópias  dos  Termos  de  Abertura  e
Encerramento da Livro Caixa.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
6.6 - Da Qualificação Técnica, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) comprovação mediante apresentação de DUT ou nota fiscal em nome da empresa, que a mesma possuem no mínimo 03 (três)
veículos de sua propriedade.
b) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante aptidão
para executar o objeto licitado. O Atestado deverá ser apresentado em original ou cópia autenticada em cartório competente ou
pela CPL, com o nome e assinatura do signatário, legíveis;
6.7. Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz, cumprindo o
disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal de 1998 (modelo no Anexo VII).
6.8. Declaração concernente ao cumprimento do disposto do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a Declaração de Inexistência de Fato
Impeditivo da Habilitação, nos termos do modelo no ANEXO VIII.
6.9. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS  é facultativo.
6.10. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de
preços e aos documentos de habilitação e seus Anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
6.11.  Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira,
deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
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6.12. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos da Proposta de Preço e dos Documentos
de Habilitação deverão ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai executar o objeto da presente licitação, excetuando-
se:
a) da Certidão do Certificado de Regularidade do FGTS, que poderão ser da sede da pessoa jurídica;
6.13. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de
preços.
6.14. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital.
6.15. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
6.16. Serão aceitas somente cópias legíveis.
6.17. A Pregoeira se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
6.18. Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião
da participação  em certames  licitatórios,  deverão  apresentar  toda  a  documentação exigida  para  efeito  de  comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que está apresente alguma restrição.
 
7. DO PROCEDIMENTO 
7.1. No dia, hora e local designados neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento das “Propostas de Preços” e da
“Documentação de habilitação”, devendo o representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento, nos
termos do ITEM 3 deste Edital.
7.2. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes e os representantes legais
credenciados deverão entregar, fora dos envelopes:
a) Declaração de Localização e Funcionamento (subitem 4.1.1 –Anexo III);
b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (subitem 4.1.2 –Anexo IV);
c) Envelopes nº 01 e nº 02 (subitem 4.1.3).
7.2.1.  As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  desejarem  exercer  o  direito  de  preferência  previsto  na  Lei
Complementar nº 123/2006, deverão apresentar aa Pregoeira, fora dos envelopes:
a) Declaração de Localização e Funcionamento (subitem 4.1.1 –Anexo III);
b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (subitem 4.2.1
–Anexo V);
c) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (subitem4.2.2. ANEXO VI);
d) Envelopes nº 01 e nº 02 (subitem 4.1.3).
7.3. A Pregoeira procederá à abertura dos Envelopes nº 01, seguindo com os atos referentes à classificação das Propostas de
Preços:
a) rubrica, conferência e leitura dos preços propostos;
b) classificação, para a fase de lances, da proposta escrita de menor preço GLOBAL, e todas aquelas apresentadas com preços
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em relação ao menor preço;
c) seleção das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados, quando não verificadas, no
mínimo, três propostas escritas de preços a partir do critério definido na alínea “b”;
d) colocação das Propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais das licitantes participem da
etapa competitiva por meio de lances verbais.
7.4. A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais.
7.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço,
realizando-se sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.
7.5.1. O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e
assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.6. Então será dado início à etapa competitiva e a Pregoeira convidará individualmente os representantes legais das licitantes
classificadas, presentes ao evento, a apresentar lances verbais em rodadas consecutivas, a começar pela licitante detentora da
proposta de maior preço, observadas as seguintes disposições:
a) os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço;
b) as licitantes só poderão ofertar um lance por rodada;
c) será vedada a oferta de lance visando ao empate;
d) quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo para analisar seus custos ou para
consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de celular. O tempo concedido não poderá exceder 05 minutos;
e) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes deste Edital;
f) a licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, ficará excluída dessa etapa e terá
mantido o seu último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem de sua formulação ou
conforme determinar a Pregoeira no momento da sessão.
7.8.  Declarada encerrada a etapa competitiva,  as  propostas serão ordenadas exclusivamente pelo critério  de menor preço
GLOBAL.
7.9. Apurado o menor preço e sendo este proposto por licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
antes  que se  proceda negociação,  a  Pregoeira  deverá verificar  a  ocorrência  de empate,  assegurando,  enquanto critério  de
desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006.
7.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
7.10. Para efeito do disposto no ITEM 7.9, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
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a) a Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para exercer seu direito de
preferência e apresentar proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar. O tempo concedido não poderá exceder
5 minutos, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito, observado o prazo máximo de 5 minutos;
c) no caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no ITEM 7.9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro
poderá exercer a o direito de preferência e apresentar melhor oferta.
7.11. O exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006 somente será aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.12. Concluída a ordenação final das Propostas de Preços, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito e procedendo à negociação com o particular para obter melhores condições
para a Administração.
7.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação, devendo a Pregoeira negociar com o particular melhores condições para a Administração, após a
aplicação do ITEM 7.10, conforme o caso.
7.14. A Pregoeira poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários, bem como os demais
esclarecimentos que julgar necessários para perfeita formação de juízo.
7.15. Aceito o preço final proposto, a Pregoeira procederá à abertura o Envelope nº 02 contendo a documentação da licitante
classificada em primeiro lugar, para verificar suas condições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital.
7.16. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, a licitante será declarada vencedora.
7.17. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos quanto a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
exigidos no Edital, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada,
ressalvada a hipótese legal prevista no ITEM 7.19.
7.18. Se a melhor oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta
subseqüente,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  à  habilitação  da  licitante,  na  ordem de  classificação,  e  assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante, declarada vencedora e
a ela adjudicado o objeto do certame.
7.19. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.19.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis (§ 1º, art. 43 da Lei nº 123/2006), cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.19.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no ITEM anterior, implicará na decadência do direito de não ser
preterido na hipótese de contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e
no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. Neste caso, será facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, ocasião
em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas
Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no ITEM 7.9.1.
7.19.3. Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado poderá ser adjudicado em
favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.
7.20. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preço, ajustada ao lance final, deverá ser entregue na Comissão Permanente de
Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contadas da data da lavratura da Ata.
7.21. Se não houver nenhuma manifestação de interposição de recurso devidamente registrada em Ata durante o transcurso da
sessão do Pregão por parte das licitantes presentes, a Pregoeira procederá à Adjudicação do objeto ao vencedor logo após a
apresentação da Proposta de Preço ajustada ao lance final, consoante o ITEM 7.20.
7.22. Se houver interposição de Recurso contra atos da Pregoeira, a Adjudicação dar-se-á após o julgamento do Recurso interposto
e dado conhecimento do seu resultado.
7.23.  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  não  atenderem  às  exigências  deste  Edital,  sejam  omissas  ou  apresentem
irregularidades ou defeitos  capazes de dificultar  o  julgamento,  ou ainda as  que apresentarem preços excessivos  ou preços
manifestamente  inexeqüíveis,  assim  considerados  aqueles  que  não  venham  a  ter  demonstrada  sua  viabilidade  através  de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto.
7.24. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a Pregoeira convocará todas as licitantes classificadas para a
fase de lances para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação,
conforme previsto no artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
7.25. Nas situações previstas nos itens 7.13, 7.14 e 7.19 é lícito aa Pregoeira negociar diretamente com o representante da licitante
vencedora para que seja obtido melhor preço.
7.26. Todas as propostas de preços e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pela Pregoeira, pela sua
Equipe de Apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão Presencial.
7.27. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de Documentação não caberá desclassificar as licitantes
por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
 
8.- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
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8.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada, devendo ser entregue diretamente na
Comissão Permanente de Licitação –CPL, localizada na Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA.
8.1.2. Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame.
8.2. A Pregoeira deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar falhas ou
irregularidades na data da abertura da sessão ou depois da abertura dos envelopes de propostas, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
 
9. DOS RECURSOS 
9.1.  Dos atos  da Pregoeira  neste  processo licitatório,  poderá a  licitante,  ao  final  da sessão pública  manifestar,  imediata  e
motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, no momento da sessão deste Pregão,
importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora.
9.3. Caberá à licitante apresentar as razões dos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura
da citada Ata.
9.4. Cientes as demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos concorrentes, ficam desde logo
intimados a apresentarem contra razões também em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.5. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão Permanente de Licitação, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , localizada na Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas
 - MA.
9.6. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
9.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos por fax e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos ou em desacordo
com as regras estabelecidas neste Edital.
9.9. Os recursos e contra-razões de recursos deverão ser dirigidos aa Pregoeira e entregues diretamente na sala da Comissão
Permanente de Licitação.
9.10. Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso, devidamente informados, à consideração da Autoridade
Competente que proferirá decisão definitiva.
9.11. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente poderá
homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação com a licitante vencedora.
 
10. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores
a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação,
procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual,  após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso de serviço nas condições estabelecidas.

. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo1.
licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
.  A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido pela Administração2.
ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no presente instrumento convocatório.
.  É  facultado à  Administração,  quando o  convocado não assinar  a  ata  de  registro  de  preços  no  prazo  e  condições3.
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.
. Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 10 e 25 do Decreto Federal Nº: 7.892/2013, serão registrados em ata os4.
preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante mais bem classificado,
segundo a ordem de classificação baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser
observada para fins de eventual contratação.
. No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as mesmas condições de habilitação5.
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante toda a vigência da ata.

 
11. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.
 
12. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto1.
Federal Nº 7.892/2013, conforme previsto na Ata de Registro de Preços anexa ao Edital.
. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o2.
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.

 
13. DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E DA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
13.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Autoridade Competente convocará a empresa adjudicatária para
retirar a nota de empenho, e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo de 02 (dois) dias úteis contados da Notificação.
13.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
13.3. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato de recebimento da Nota
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de Empenho, ou recusar-se a retirá-la no prazo e nas condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a
ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.
13.3.1. Na sessão de reabertura do pregão, a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente, obedecida a ordem de
classificação, para que seja obtido preço melhor.
 
14. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 
14.1. O Contrato Administrativo será celebrado entre a licitante adjudicada e a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS,
observada a Lei Federal Nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº
123/2006 e demais normas atinentes à espécie.
14.2. Constam na Minuta do Contrato as condições e a forma do fornecimento e/ou serviço, tais como recebimento, pagamentos,
sanções, rescisão e demais obrigações dos contratantes, sendo o mesmo, parte integrante deste Edital.
14.3. A Contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de material, que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato.
14.4. O Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro do corrente ano à sua
assinatura.
14.5. A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste Pregão em SRP, em especial no que se refere
ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, inclusive quanto ao ISSQN, durante toda a execução do objeto.
 
15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
15.1. O recebimento dos objetos será efetuado por servidor(a), especialmente designado(a) da PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS .
15.2. A realização do fornecimento e/ou serviço deverá ocorrer diariamente, conforme indicação na Ordem de Fornecimento
emitida pela Autoridade Competente.
15.3. O fornecimento e/ou serviço dos objetos deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a) diariamente, observado o prazo de entrega de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de
Serviço.
15.4. Os prazos de entrega poderão ser prorrogados, a critério da Autoridade Competente, desde que a Contratada formalize o
pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º,
da Lei Federal nº 8.666/1993.
15.5.  Efetuada  a  entrega  agendada,  caso  haja  necessidade,  a  respectiva  SECRETARIA  MUNICIPAL  poderá  solicitar
fornecimento e/ou serviço adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS .
15.6. A SECRETARIA MUNICIPAL, observado os prazos de entrega, emitirá o Termo de Recebimento Provisório para efeito de
posterior verificação pela comissão, quanto à conformidade do fornecimento e/ou serviço, com as características especificadas
neste Termo de Referência, na Proposta da Contratada e com as amostras entregues pela empresa contratada.
15.7. Após verificação da qualidade e quantidade dos produtos recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, cada
SECRETARIA MUNICIPAL emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.
15.8. Os objetos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada substituí-los no prazo de até 02
(dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja
observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos bens não exime a Contratada da aplicação de penalidades
por atraso no Serviço.
15.9. O Termo de Referência (ANEXO I) estabelece que os prazos que serão contados a partir da data de entrega dos mesmos.
12.10. Caso fique comprovado vício redibitório que torne os objetos impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, a
CONTRATADA deverá substituí-los, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério da
Autoridade Competente.
15.11. A empresa ficará desobrigada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente atestado pela PREFEITURA
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  que a impropriedade no fornecimento e/ou serviço do objeto decorreu do mau uso e/ou
danos motivados por causas das quais a licitante não seja direta ou indiretamente responsável.
15.12. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do fornecimento e/ou
serviço realizado, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem do prazo de pagamento.
 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
16.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de
Ordem Bancária, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL da PREFEITURA
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS .
16.2. A Contratada deverá apresentar a respectiva nota fiscal/fatura à respectiva SECRETARIA MUNICIPAL, acompanhada da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto à Receita Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e do
Certificado de Regularidade do FGTS.
16.3. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor designado, responsável pelo recebimento dos produtos.
16.4. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento
Provisório e/ou Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.
16.5. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude
de penalidades impostas ou inadimplência contratual,  inclusive,  sem que isso gere direito  ao reajustamento do preço ou à
atualização monetária.
16.6. A PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela Contratada.
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   
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17.1.  Se  a  proponente  vencedora  não  fizer  a  comprovação  das  condições  da  habilitação  consignadas  no  Edital  ou  se,
injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e
as demais licitantes chamadas na ordem de classificação, sujeitando-se a proponente desistente às seguintes penalidades:
a) suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
17.2. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº: 8.666/1993, a licitante vencedora que descumprir
quaisquer das condições do presente Pregão, ficará sujeita às seguintes penalidades:
17.2.1. multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo Serviço, em caso de atraso no Serviço
do objeto, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);
17.2.2. no caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
17.3. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea ‘b’.
17.4.  Caberá à  Autoridade Competente  propor  a  aplicação das  penalidades previstas,  mediante  relatório  circunstanciado,
apresentando provas que justifiquem a proposição.
17.5. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções previstas neste GLOBAL, dentre outras hipóteses legais, quando:
a) fornecer produto desconforme com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o produto recusado pela Contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstos neste Pregão.
17.6. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS , pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
17.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária
a ser informada pela SECRETARIA MUNICIPAL.
17.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
17.9. Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.
17.10.  Após  a  aplicação  de  qualquer  penalidade  prevista  neste  capítulo,  realizar-se  à  comunicação  escrita  à  Contratada  e
publicação na Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1.  O  presente  Edital  e  seus  Anexos,  bem como a  proposta  da  licitante  vencedora,  farão  parte  integrante  do  Contrato,
independentemente de transcrição.
18.2. É facultado aa Pregoeira ou a Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou solicitar
parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Municipal, para esclarecer ou complementar a instrução
do  processo,  vedada  à  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originariamente  da
proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.
18.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
18.4. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
18.5. As PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS – MA poderá revogar a presente licitação por razões de
interesse público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
18.6. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59, da
Lei Federal nº 8.666/1993;
b) a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e,
c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.7 – No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a
data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente Edital.
18.8 – Com base na Lei nº 13.726/2018, todos os documentos poderão ser apresentados em seus originais ou por qualquer processo
de cópia autenticada em cartório ou cópia atestada (confere com original) por funcionário lotado na CPL ou ainda por publicação
comprovada na imprensa oficial. Podendo ser realizada a autenticação (confere com original), por funcionário lotado na CPL, com
antecedência de até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para início do certame.
18.8.1 – todas as declarações e propostas deveram ser apresentadas com firma reconhecida em cartório de cada assinatura ou
atestada por funcionário da CPL mediante apresentação de documento de identidade original com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos antes do horário marcado para início do certame, sob pena de descredenciamento, desclassifica e/ou Inabilitação.
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18.9 – Todos os documentos que forem apresentados sem qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou sem atesto
(confere com original),  não serão aceitos pela Comissão, sendo a mesma automaticamente descredenciada, desclassificada e
inabilitada, ressalvando-se os documentos que podem ser conferidos via internet.
18.10 – Os documentos que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data superior a 30 (trinta) dias.
18.11 – Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica de forma genérica.
18.12. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e documentos
de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
18.13. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de
oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a
segurança da contratação.
18.14. A abertura dos envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação será sempre realizada em sessão pública,
devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira, pelos membros
da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às
propostas ou à documentação, e pelos representantes das licitantes presentes.
18.15. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação em um
único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de
imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em Sessão a ser convocada posteriormente.
18.15.1. A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á, após a etapa competitiva de lances verbais.
18.15.2. Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos representantes
legais das licitantes presentes, ficarão em poder da Pregoeira e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos.
18.16. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no dia da abertura, ou mediante
publicação na Imprensa Oficial.
18.17. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no endereço da
Comissão, até 10 (dez) dias úteis após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos pela Pregoeira.
18.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, observando-se
que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS.
18.19. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
18.20.  É  expressamente  proibida  a  veiculação  de  publicidade  acerca  do  contrato,  salvo  se  houver  prévia  autorização  da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS.
18.21. Ocorrendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a continuidade do contrato, ficará condicionada à
análise, pela Autoridade Competente, quanto ao procedimento realizado e à documentação da nova empresa, considerando todas
as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do
objeto contratado.
18.21.1. Para averiguação do disposto no GLOBAL 16.20, a empresa resultante de qualquer das operações comerciais ali descritas
ficam obrigadas a apresentarem, imediatamente, a documentação comprobatória de sua situação.
18.22. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto licitado.
18.23. Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal
013/2017 e aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e
demais normas pertinentes à espécie.
18.24.  Este  Edital  e  seus  Anexos  estão  à  disposição  dos  interessados  exclusivamente,  na  COMISSÃO  PERMANENTE  DE
LICITAÇÃO/CPL da Prefeitura Municipal de OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , na Rua do SESP, s/nº, Centro, Olho D’ Agua das
Cunhas /MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 13h, onde poderão ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), que deverá ser recolhido junto aos cofres da Prefeitura através do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
18.25. Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que receberá notificações, devendo comunicar à Comissão
qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido.
18.26. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
 
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Carta Credencial
Anexo Iii - Declaração de Localização e Funcionamento
ANEXO IV - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação

ANEXO V - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte

ANEXO VI - Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
Anexo VII - Declaração de Cumprimento do art. 7º, XXXIII da CF/88
ANEXO VIII - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos da Habilitação
ANEXO IX - Minuta do Contrato Administrativo
ANEXO x - Termo de Recebimento Provisório
anexo XI - Termo de Recebimento Definitivo
ANEXO XII - Modelo de Ata de Registro de Preços
ANEXO XIII - Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital
 
18.27 – O recebimento provisório da realização do objeto segue o teor do disposto no art. 74, inciso I, da Lei nº 8666/93.
18.28– Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o
Foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Olho D’Água das Cunhas, no Estado do Maranhão, excluído quaisquer outro,
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por mais privilegiado que seja.
 
Olho D’ Agua das Cunhas – MA, 19 de fevereiro de 2021.
 
EVANDRO SOUSA BARBOSA
PREGOEIRO
 
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
 
1. DO OBJETO:
1.1. O registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA.
 
1.2 Os serviços de Locação de Veículos deverão ser disponibilizados de acordo com as especificações técnicas apresentadas neste
Termo.
 
2. DA JUSTIFICATIVA:
2.1 Tendo em vista atender as demandas administrativas das Secretarias Municipais, faz-se necessária a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Olho d’Água das Cunhãs - MA.
 
2.2 O presente termo visa orientar nas especificações e quantitativo para Locação de Veículos, na estratégia de suprir obrigações
da administração e  da  licitante  vencedora,  gerenciamento  e  prazo  de  execução dos  serviços  a  serem prestados  e  sanções
administrativas para o inadimplemento das obrigações assumidas.
 
3. PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1. Executar o objeto da presente licitação em até 10 (dez) dias corridos, seguindo ordens e orientações da Prefeitura, mediante
Ordem de Serviço autorizada pela Contratante.
3.2. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada na
Prefeitura, dirigida à Administração, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material;
Não acolhida à justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contrato sujeitar-se-á multa nos seguintes termos:
I - 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parcela do
objeto não realizada;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada, observado o
disposto no § 5º, a partir do trigésimo primeiro dia;
III - 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia de atraso, por descumprimento do prazo de
entrega do objeto em conformidade com o edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II.
 
4. LOCAIS E CONDICÕES DE EXECUÇÃO
4.1. O(s) serviço(s)deverão ser prestado(s) nos locais indicados pela CONTRATANTE.
4.2. Prestar os serviços de forma a não serem danificadas as máquinas durante a sua execução.
4.3. Somente serão prestados os serviços na sua totalidade da Ordem de Serviço.
4.4. O serviço estará sujeito à aceitação pela CONTRATANTE, a qual caberá o direito de recusar, caso o (s) serviço (s) não esteja
(am) de acordo com o especificado.
4.5. Em caso de não aceitação do(s) serviço(s) objeto(s) deste pregão, fica a contratada obrigada a retirá-lo(s) e a substituí-lo(s) no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação a ser expedida pela contratante; sob pena de incidência nas sanções.
4.6. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas, sendo que a inobservância desta
condição implicará recusa com a aplicação das penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93.
 
5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
5.1 O Valor de Referência foi baseado em consultas realizadas no mercado; tá incluso a despesa com motorista e combustível
5.2 Na Tabela abaixo estão relacionados o Lote Único com seus respectivos Itens, com as discriminações e especificações técnicas
que deverão guardar perfeita compatibilização com as quantidades e condições descritas neste Termo de Referência.
 
LOTE UNICO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR MEDIO
UNITÁRIO TOTAL MENSAL PERÍODO

(MESES) TOTAL ANUAL

1
Caminhão carga seca 04 toneladas em
bom estado de conservação, incluídos os
custos de manutenção. Vigência: 12
(doze) meses.

UND 3 R$8.373,33 R$25.120,00 12 R$301.440,00
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2

Locação de veículo de fabricação
nacional, tipo camionete, 4x4 com 04
portas, cabine dupla, ar-condicionado,
cintos de segurança dianteiros com
regulagem de altura, freios ABS, tampa
traseira com chave, protetor de caçamba,
combustível a diesel/gasolina,
ano/modelo 2017 à 2021, em bom estado
de conservação, incluídos os custos de
manutenção, para o deslocamento de
profissionais nas atividades de
manutenção e desenvolvimento do ensino
na zona rural e urbana, Secretaria
Municipal de Educação, Saúde,
Administração, Assistência Social e
Gabinete. Vigência: 12 (doze) meses

UND 5 R$8.500,67 R$42.503,33 12 R$510.040,00

3

Mini van 07 lugares com ar condicionado,
combustível gasolina e/ou álcool(flex),
ano/modelo de 2017 à 2021, modelo
completo, capacidade máxima de 07
passageiros sentados, em bom estado de
conservação, incluídos os custos de
manutenção. Vigência: 12 (doze) meses

UND 1 R$7.600,00 R$7.600,00 12 R$91.200,00

4
Moto Cross em bom estado de
conservação, incluídos os custos de
manutenção. Vigência: 12 (doze) meses.

UND 5 R$2.003,00 R$10.015,00 12 R$120.180,00

5

Locação de veículo de fabricação
nacional, tipo passeio com 05 portas,
motor 1.0 à 1.6, com ar condicionado,
combustível gasolina e/ou álcool(flex),
ano/modelo de 2017 à 2020, modelo
completo, capacidade máxima de 05
passageiros sentados, em bom estado de
conservação, incluídos os custos de
manutenção para atender aos
deslocamentos necessários dos
profissionais da Secretaria Municipal de
Educação, Saúde, Administração e
Assistência Social. Vigência: 12 (doze)
meses

UND 19 R$7.403,00 R$140.657,00 12 R$1.687.884,00

6

Van 12 lugares com ar condicionado,
combustível diesel, ano/modelo de 2017 à
2020, modelo completo, capacidade
máxima de 12 passageiros sentados, em
bom estado de conservação, incluídos os
custos de manutenção. Vigência: 12
(doze) meses

UND 1 R$8.280,33 R$8.280,33 12 R$99.364,00

7

Locação de veículo de fabricação
nacional, tipo camionete, com 04 portas,
cabine dupla, ar-condicionado, tração
4x4, cintos de segurança dianteiros com
regulagem de altura, freios ABS, tampa
traseira com chave, protetor de caçamba,
combustível a diesel, ano/modelo 2017 à
2021, em bom estado de conservação,
incluídos os custos de manutenção, para
o deslocamento de profissionais nas
atividades de manutenção e
desenvolvimento do ensino na zona rural
e urbana, Secretaria Municipal de
Educação, Saúde, Administração,
Assistência Social e Gabinete. Vigência:
12 (doze) meses

UND 4 R$10.371,33 R$41.485,33 12 R$497.824,00

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$3.307.932,00

(Três milhões, trezentos e sete mil, novecentos e trinta e dois reais)
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5.3 Estimativa de custo total de R$3.307.932,00 (Três milhões, trezentos e sete mil, novecentos e trinta e dois reais).   
 
6. CONDIÇÕES ESPECIAIS
6.1. As Empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar na proposta de preço dos serviços.
6.2. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos
preços ofertados, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.
6.3. O proponente poderá ofertar apenas uma proposta, sendo facultado, todavia, a cotação de todos ou quaisquer dos itens
integrantes do objeto do pregão.
 
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentação de no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, obrigatoriamente pertinente e compatível com objeto do
pregão, expedido por entidade pública ou privado, usuária do produto em questão;
b) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do
objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida pelo pregoeiro como concordância com o teor do edital;
 
8. FORMA DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento dar-se-á em até o 30º (trigésimo) dias após a execução dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada por servidor responsável.
8.2. O item anterior está condicionado, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável
pelo recebimento dos serviços, descrição e qualidade dos mesmos.
8.3. Na hipótese de emissão de Nota de Empenho ou documento equivalente para prestação, o prazo estabelecido para pagamento
será contado da prestação dos serviços.
8.4. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) serviços(s) prestados(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento
será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).
8.5. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no
primeiro dia útil subseqüente.
8.6. O Prestador dos serviços deverá juntar à sua Nota Fiscal, as certidões de regularidade fiscal que lhe foram exigidas na
habilitação para participação desta licitação.
8.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no órgão em nome do prestador
de serviço. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou
judicialmente, se necessário.
 
9. DA VIGÊNCIA DA ATA
9.1. A vigência será de 12 (doze) meses.
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Atender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas
pela fiscalização quanto a prestação dos serviços.
10.2.  Manter entendimento com a CONTRATANTE, objetivando evitar interrupções ou paralisações durante a prestação dos
serviços.
10.3. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre os serviços prestados.
10.4. Responsabilizar-se pela procedência, qualidade do serviço prestado.
10.5. A contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da prestação dos serviços, necessários à
boa e perfeita execução do objeto contratado.
10.6. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda,
por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros.
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições.
11.2. Acompanhar a execução do serviço e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, podendo
rejeitá-los, mediante justificativa.
11.3.  Fornecer as instruções necessárias à aquisição dos serviços e cumprir  com os pagamentos nas condições dos preços
pactuados.
11.4. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade
da contratada.
11.5. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da prestação do serviço.
11.6. A CONTRATANTE deverá, a seu critério, e através de servidor da CONTRATANTE ou de pessoas previamente designadas,
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços.
 
12. DAS PENALIDADES E MULTAS:
12.1. Em caso de não cumprimento total ou parcial do objeto especificado, fica a contratada obrigada a pagar os seguintes
percentuais:
a) multa equivalente a 2% (dois por cento) incidente sobre a parcela do contrato ou do global não cumprida;
b) Juros de 0.33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia e até 30 dias de atraso;
c) Juros de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) ao dia a partir do 31º dia de atraso, em razão da mora, sem prejuízo de
correção monetária;
d)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos
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determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2. Multas e juros serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, mediante cumprimento das formalidades
exigidas.
 
13 . INEXECUÇÃO E RESCISÃO:
13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências previstas nos Arts. 77 a 80 da Lei
Federal n.º 8.666/93, neste instrumento e na Legislação Brasileira;
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.
 
14. DO FORO:
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Olho d’Água das Cunhãs-MA, para discussões de litígios decorrentes do objeto desta
especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.
 
Olho d’Água das Cunhãs - MA, 21 de janeiro de 2021.
 
Aprovo o Termo de Referência supra
 
___________________________________
Wesly Alves de Sá
Secretário Municipal de Administração
 
(...................................................)
 
ANEXO II
 
(..................................................................................................)
 
Carta Credencial
 
A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na ______________________________, neste ato representado pelo(s)
Sr.(a) ________________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa 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 OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade de
Pregão Presencial em epígrafe, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de
interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu Representante Legal, com firma reconhecida)
 
(..........................................)
 
ANEXO III
 
(......................................................................................)
 
Declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
 
Declaro,  sob  as  penalidades  da  lei,  que  a  empresa  ___________________,  CNPJ  nº  ___________,  está  localizada  e  em  pleno
funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas
atividades.
 
Endereço:
Cidade/Estado:
C.e.p.:
Ponto de referência:
telefone:
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal)
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(.............................................)
 
ANEXO IV
 
(...................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
 
A empresa ___________________________, CNPJ n.º ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente
as  exigências  e  os  requisitos  de  habilitação  previstos  no  instrumento  convocatório  do  Pregão  em epígrafe,  realizado  pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste
certame.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(..........................................)
 
ANEXO V
 
(....................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de Pequeno PortE
 
A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente
as  exigências  e  os  requisitos  de  habilitação  previstos  no  instrumento  convocatório  do  Pregão  em epígrafe,  realizado  pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no
art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste
certame.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(..........................................)
 
ANEXO VI
 
(..........................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS
OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
 
A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da lei, que é microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em
epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(.........................................)
 
ANEXO VII
 
(.....................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da CF/88
 
A empresa ________________, CNPJ nº _________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________________, R.G. nº ____________, CPF nº
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_______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,
admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal)
 
(....................................................................)
 
ANEXO VIII
 
(....................................................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
 
A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________, sediada na ____________________
(endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº
8.666/93, que até a presente data, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe
nenhum pedido de falência ou concordata.
 
Local e data.
Nome e assinatura do representante legal
 
ANEXO IX
 
Minuta do Contrato
 
Contrato nº __/2021
Processo nº ____/2021
Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL
 
CONTRATO  DE  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  LOCAÇÃO  DE  VEÍCULOS,
DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS /MA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  - MARANHÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXX
E A EMPRESA --------------------------------------, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR PRODUZIDAS:
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , sediada na Rua João Pessoa, nº 56, Centro, OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS  – MA, CNPJ/MF Nº 06.014.005/0001-50, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ___________________________,
doravante denominadas CONTRATANTES, neste ato representada(o), pela(o) Senhora(a) Secretário(a) Municipal de Olho D’ Agua
das Cunhas ,  a(o)  Sra(o).  __________________________,  brasileira(o),  CPF nº ____________________,  CI nº __________________________
SSP/_______,  residente  e  nesta  cidade,  e  do  outro  lado,  a  firma  ___________________________________,  doravante  denominada
CONTRATADA sediada na ____________________________________, neste ato representado(a) pelo(a) _________________________, C.I. nº
_________________ SSP/_______, CPF n.º ________________ tem entre si ajustado o presente CONTRATO, tendo em vista do que constam
nos autos do Processo Administrativo nº ____/2021, objeto do Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL,  submetendo-se às
cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos,
destinado a atender demanda do Município de Olho D’ Agua das Cunhas /MA, nas especificações, quantidades e condições
contidas  no ANEXO I  e  Anexo II  -  Termo de Referência,  Proposta  de Preços e  na Adjudicação do Pregão Presencial  nº
____/2021/SRP/CPL.
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
2.1. Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL, a
Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor global deste Contrato é de R$________ (________________________), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente CONTRATO.
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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A  CONTRATADA fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, § 2º, da Lei
Federal nº 8.666/1993.
 
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1. O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/2021, condicionada sua eficácia à
publicação no Diário Oficial.
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO
6.1. A entrega do objeto processar-se-á de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, conforme especificações contidas no
Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº _____/2021/SRP/CPL e na Proposta da Contratada, facultada sua prorrogação nas
hipóteses previstas  no §  1º,  art.  57 da Lei  nº  8.666/93,  devidamente justificada por escrito  e  previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, da Lei nº 8.666/93, por servidor formalmente
designado para este fim, no local endereço indicado pela CONTRATANTE no Termo de Referência constante do Anexo II do Edital
do Pregão Presencial nº ______/2021/SRP/CPL.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os objetos deverão ser entregues sem nenhuma violação das embalagens, obedecidas as especificações
pertinentes e qualquer divergência com as planilhas dos Anexo I e II, obriga - se a providenciar a substituição, no prazo de 02 (dois)
dias, desde que:
a) Não atenda as especificações do Edital;
b) Seja recusada pelo almoxarifado da CONTRATANTE;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de devolução dos objetos por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as
despesas correrão por conta da Contratada.
PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada deverá informar ao Almoxarifado da CONTRATANTE o dia e a hora da entrega dos produtos,
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO
7.1. Os objetos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a contratada substituí-los no prazo de até 02
(dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.
PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  A  substituição  e  as  despesas  decorrentes  da  substituição  serão  de  inteira  responsabilidade  da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A substituição dos objetos não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na entrega.
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Caso  o  prazo  indicado  no  parágrafo  primeiro  não  seja  observado,  será  considerada  inexecução
contratual.
 
8. CLÁUSULA OitavA - DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso
consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário
Oficial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou
atrasos na entrega do objeto subcontratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar
suas decisões.
 
9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização do Contrato será efetuada pelo setor responsável que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de objeto inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência
destes, não implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - Da revisão de preços
10.1. O Contratante tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer
tempo em razão de fato previsível ou imprevisível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente
as obrigações pactuadas no presente instrumento.
Parágrafo primeiro -  A Contratada,  quando for  o caso,  deverá formular a CONTRATANTE requerimento para revisão deste
Contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação
da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, demonstrando o quanto o aumento de preços repercutiu no valor total
pactuado.
Parágrafo segundO - A planilha de custos referida na alínea anterior deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais
como,  notas  fiscais  de  matérias-primas,  de  transporte  de  mercadorias,  lista  de  preços  de  fabricantes,  alusivas  à  época da
elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão deste Contrato.
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota
fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Autorização de Serviço, da Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita Federal, do
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Certificado de Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada por servidor responsável, credenciado pela Administração,
pelo recebimento dos produtos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA.
PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Caso  os  pagamentos  sejam  efetuados  após  o  prazo  estabelecido  no  caput  desta  cláusula,  a
CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o
limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa.
PARÁGRAFO QUARTO - Ocorrendo o pagamento antes do prazo fixado no caput, a Contratante fará jus a desconto financeiro
correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor contratado, por dia de antecipação, até o limite de 10% (dez por
cento).
PARAGRAFO QUINTO - A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela Contratada.
Parágrafo  sexto  -  Nenhum pagamento será efetuado à  CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer  obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere
direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
12.1. Caberá à CONTRATANTE:
a)  Proceder  às  advertências,  multas  e  demais  cominações  legais  pelo  descumprimento  das  obrigações  assumidas  pela
CONTRATADA.
b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o Serviço dos objetos, objeto deste contrato.
c) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal.
d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
e) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos objetos,  podendo recusar aqueles que não
estejam de acordo com os termos deste Contrato.
Compete à CONTRATADA, por sua conta e exclusiva responsabilidade:
a) Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, às especificações do objeto e as cláusulas deste Contrato;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do Serviço e entrega do(s) produto(s) objeto deste Contrato, inclusive frete
e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;
c) Entregar o objeto, em conformidade com os termos da Ordem de Serviço, que deverão permanecer sob sua responsabilidade até
que a entrega tenha sido concluída. A entrega será concluída quando houver sido emitido o respectivo atestado de aceitação.
d) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Fornecer os objetos nos termos especificados no objeto deste instrumento observada a respectiva quantidade e preços e
entregá-los de acordo com o prazo previsto;
f) Entregar os objetos em embalagens resistentes, que proporcione integridade do produto;
g) Entregar os objetos com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da entrega.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções
previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no Serviço sujeitará a CONTRATADA à multa de mora diária de 0,02%(dois
centésimos por cento) do valor do respectivo Serviço, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02 (dois) anos;
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alínea “b”.
PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  -
Maranhão,  pelo prazo de até 05 (cinco)  anos,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas
neste instrumento e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO QuINTO - Caberá à Autoridade Competente  propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no
Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.
PARÁGRAFO sÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação,
em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados
diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
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PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido
aplicadas.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - da RESCISÃO CONTRATUAL
14.1. Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;a.
o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;b.
a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do Serviço, noc.
prazo estipulado;
o atraso injustificado no início do Serviço;d.
a paralisação do Serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;e.
a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, totalf.
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo(a) servidor(a) designado(a) para acompanhar e fiscalizar ag.
sua execução;
o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;h.
a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;i.
a dissolução da CONTRATADA;j.
a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução destek.
Contrato;
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;l.
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridadem.
da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;
a supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limiten.
permitido  no  §  1º  do  art.  65  da  Lei  nº  8.666/1993,  salvo  as  supressões  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  os
contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo emo.
caso de calamidade pública,  grave perturbação da ordem interna ou guerra,  ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem  o  mesmo  prazo,  independentemente  do  pagamento  obrigatório  de  indenizações  pelas  sucessivas  e
contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos objetos entregues,p.
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;q.
a fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal,r.
aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas ‘a’ a ‘m’ desta cláusula;
b)  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo no  processo  da  licitação,  desde  que  haja  conveniência  para  a
CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “l”  a “p” desta cláusula,  sem que haja culpa da
CONTRATADA,  será  esta  ressarcida  dos  prejuízos  regularmente  comprovados  que  houver  sofrido,  tendo  ainda  direito  aos
pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES
15.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente CONTRATO, só produzirá efeitos legais se processada por
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações
verbais.
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
16.1. A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente CONTRATO, no Diário Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1. Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Olho D’ Agua das Cunhas - Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
17.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente
Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.
 
Olho D’ Agua das Cunhas (MA),   de  de 2021.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
CONTRATANTE

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADO
 

 
ANEXO X
 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
 
REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021
CONTRATADO: _________________________
OBJETO: ______________________________
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS ,  através do presente Termo,  formalizar o RECEBIMENTO
PROVISÓRIO referente ao fornecimento e/ou serviços para _________________________________, fixando esta data para a vistoria final,
a ser realizada por servidor responsável designado pela autoridade competente, que deve verificar a conformidade entre os
fornecimentos e/ou serviços executados e as Especificações indicadas no Anexo I do Pregão Presencial nº ___/2021/SRP/CPL.
 
Concluída a análise, por servidor responsável designado pela autoridade competente será elaborada Planilha Descritiva indicando
todos os objetos e/ou serviços executados pela CONTRATADA, com o fito de instruir o Processo de atesto final.
 
Por estarem justos e acertados, firmam o presente Termo em três vias de igual teor.
 
OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  (MA),  de  de 2021.
 
xxxxxxxxxxxx
Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX
 
Servidor Responsável
 
TESTEMUNHAS:
 
__________________________________________________
CPF Nº
__________________________________________________
CPF Nº
 
ANEXO XI
 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
 
REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021
CONTRATADO: __________________________
OBJETO: _______________________________
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , vem, através do presente Termo, formalizar o RECEBIMENTO
DEFINITIVO referente ao fornecimento e/ou serviços para _____________, em cumprimento ao disposto no art. 73, inciso II, alínea
“b” da Lei Federal nº 8.666/93.
Certifica-se  que,  até  a  presente  data,  o  fornecimento  e/ou  serviços  foram  executados  pela  Empresa  ______________________
atenderam  às  Especificações  Técnicas  determinadas  pela  Administração  Pública  (Anexo  I  do  Pregão  Presencial  nº
____/2021/SRP/CPL) e às normas da ABNT.
Acrescente-se que o fornecimento e/ou serviços foram executados dentro do prazo fixado e em conformidade com as cláusulas do
Contrato  Administrativo,  perfazendo  gastos  no  total  de  R$  ______________  (_______________),  pagos  através  de  atesto,  com a
apresentação das Notas Fiscais atestadas por servidor responsável designado pela autoridade competente, sendo que a parcela
deverá ser paga pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de assinatura deste Termo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
Considerando  que  as  condições  pactuadas  no  Contrato  foram  fiéis  e  rigorosamente  executadas  pelas  partes,  neste  ato,
CONTRATANTE e CONTRATADA dão plena e irrevogável quitação, ressalvada a responsabilidade civil e ético-profissional da
_________________ pelo fornecimento e/ou serviços prestados, nos termos do art. 73, §2º, da Lei nº 8.666/93.
E, assim, concluída a execução do objeto do Contrato nº ____/2021, as partes assinam o presente Termo de Recebimento Definitivo
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.
 
Olho D’ Agua das Cunhas (MA),  de  de 2021.
 
xxxxxxxxxxxx
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Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX
 
Servidor Responsável
 
TESTEMUNHAS:
__________________________________________________
CPF Nº
__________________________________________________
CPF Nº
ANEXO XII – MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/XXXXX
 
PREGÃO PRESENCIAL EM SRP EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021/SRP/CPL
 
PROCESSO Nº: ____/2021/CPL
 
VALIDADE: 12 (doze) meses
 
Aos ____ dias do mês de ________ de _______, o Município de Olho D’ Agua das Cunhas – MA, através da Prefeitura Municipal
d e  O l h o  D ’  A g u a  d a s  C u n h a s  ,  s i t u a d a  à
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrita no C. N. P. J. Nº: XXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pela (o) XXXXXXXXXXXXXXXXX a (o) Srº(ª). XXXX,
portador(a) da Cédula de Identidade Nº: XXXX e do C. P. F. Nº: XXXX, e em conformidade com as atribuições que lhe foram
delegadas;
 
Nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 7.892/2013; Decreto Municipal nº 013/2017, do Decreto nº 3.555/00;
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e as demais normas legais correlatas;
 
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº ____/2021
federal/SRP/CPL, conforme Ata realizada em ____/_____/2021e homologada pelo (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de
Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa ________________,
inscrita no C. N. P. J. Nº ____________________, com sede na _______________, CEP _______________, no Município de ___________________,
neste ato representada pelo(a) Srº(ª). ______________________, portador(a) da Cédula de Identidade Nº: ___________________ e do C. P.
F. Nº: ______________, cuja proposta foi classificada em _____ (_______-) lugar no certame.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1. O objeto desta Ata é o registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação
de  veículos,  destinado  a  atender  demanda  do  Município  de  Olho  D’  Agua  das  Cunhas  /MA,  visando  atender  às
necessidades da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
 

LOTE DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

MARCA/
FABRICANTE QUANTIDADE PREÇO

UNITÁRIO
     
     

 
2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de
prestação de serviços em igualdade de condições.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de _________________________.
 
4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Federal Nº 7.892/2013, e na Lei Nº 8.666/93.
4.1.  Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não dos serviços, desde que este serviços não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
 
5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este LOTE não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
5.1. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada LOTE registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
5.2. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
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decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.
 
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do
art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
 
8. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
 
9. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão
gerenciador deverá:
9.1.  Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
9.2.  Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;
9.3.  Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do
certame.
 
10. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
10.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea “d”
do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
10.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido  de  prestação  de  serviço,  sem  aplicação  da  penalidade  se  confirmada  a  veracidade  dos  motivos  e  comprovantes
apresentados; e
10.3.  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
 
11. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada
anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
 
12. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos
demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração
solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração
no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
 
13. É vedado ao contratado interromper os serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste
caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
 
14. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de
Preços, mediante publicação no Diário Oficial, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos
termos do parágrafo único do art. 18 do Decreto Federal Nº 7.892/2013.
 
15. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
 
16. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
 
17. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos
participantes, se houver.
 
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
18. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em
processo administrativo específico, quando:
18.1.  Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
18.2.  Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
18.3.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/2002.
 
19. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
19.1.  Por razões de interesse público;
19.2.  A pedido do fornecedor.
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20. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos
participantes, se houver.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
21. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante
a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante instrumento contratual, conforme
disposto no artigo 62 da Lei Nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Federal Nº 7.892/2013.
 
22. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de (XXXX) dias úteis, (a)
efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
22.1.  Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
 
23. Previamente à formalização de cada contratação, o (nome do Órgão) realizará consulta ao SICAF para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
 
24. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 
25. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
26. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de (dias ou meses).
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
27. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
28. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas,  respectivamente,  nas Seções “DA OBRIGAÇÃO DO
CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
29. Os bens (serviços) serão recebidos na forma do LOTE “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
30. O pagamento dar-se-á na forma do LOTE “DO PAGAMENTO” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
31. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
32. A fiscalização de que trata este LOTE não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666/93.
 
33. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
34. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
35. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
 
36. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a proposta da
empresa.
 
37. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Nº 10.520/02, do Decreto Nº 3.555/00, do Decreto Federal Nº
7.892/2013, do Decreto Municipal nº 013/2017, da Lei Complementar Nº 123/06, e da Lei Nº 8.666/93, subsidiariamente.
 
38. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da de cidade de Olho D’ Agua das Cunhas, Estado do Maranhão,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
Olho D’ Agua das Cunhas  - MA, xx de xxxx de 2021.
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Representante do Órgão Representante da Empresa
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
 
ANEXO XIII
 
(..........................................................................................................)
 
Declaração EXPRESSA DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL
 
Prezados senhores,
 
A  empresa  ___________________________,  CNPJ/MF nº  ________________,  sediada  na  ____________________(endereço  completo),  por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) _________________, portador(a) da cédula de identidade/R.G. nº _________ e do CPF/MF
nº _______________, d e c l a r a para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em
especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total
conhecimento deste certame,  não possuindo ainda,  quaisquer exigências capazes de restringir  ao caráter  competitivo desta
licitação.
Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que
trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas
na Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 64d47db4e77f767bd1cb120940c24753

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021/SRP/CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
PROCESSO Nº 00985/2021/CPL
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021/SRP/CPL
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 09/03/2021 
HORÁRIO: 10:30:00 HORAS
LOCAL: Rua João Pessoa nº 56º, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas - MA.
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’  AGUA DAS CUNHAS ,  por intermédio da Pregoeiro,  designado pela Portaria  nº
029/2021 de 01 janeiro de 2021 torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicado,
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do TIPO
MENOR PREÇO GLOBAL,  destinada ao registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos, destinado a atender demanda do município de Olho
D’ Agua das Cunhas /MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
 
O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 013/2017, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à
espécie.
 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, o
recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
 
1. DO OBJETO 
1.1. O presente Pregão presencial tem por objeto o registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos, destinado a atender demanda do município de
Olho D’ Agua das Cunhas /MA, nas especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Termo de Referência, parte
integrante deste Edital.
1.1.Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e orientações da CGU, serão adotadas as seguintes medidas básicas como
forma de prevenção a proliferação do Covid19:
1.2.1. A vedação da presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes de compras pertencentes ao grupo de risco;

A vedação da entrada, na sessão, de quem não estiver usando máscara;1.
Serão disponibilizados máscaras, luvas e álcool gel (70º INPM) para todos os presentes;2.
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1.2.4. A organização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes;
1.2.5. A intensificação da higienização das áreas de acesso à sala onde as sessões ocorrerão, além de higienização do próprio
recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores etc.);
1.2.6. Dentre outras medidas cabíveis.
 
1.2. O valor total estimado para o registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos, destinado a atender demanda do município de Olho D’ Agua
das  Cunhas  /MA,  será  de  R$  4.443.605,38  (QUATRO  MILHÕES,  QUTROCENTOS  E  QUARENTA  E  TRÊS  MIL,
SEISSENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), de acordo com as especificações, quantidades e condições
contidas no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constante deste
Edital e seus Anexos.
2.2. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, as empresas:
a) que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS;
b) declaradas inidôneas ou se encontrem impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
c) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade do MUNICÍPIO
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS;
d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
e) estrangeiras que não funcionem no País;
f) reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
g) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
h)  que  tenham  sócios,  diretores,  administradores,  procuradores,  independentemente  da  denominação,  ou  acionistas  com
participação relevante, que esteja vinculado, sob qualquer forma, profissional ou comercialmente, a outra empresa participante
deste certame;
i) que tenham sócios, diretores, administradores, independentemente da denominação, ou acionistas com participação relevante,
que seja parente, até o terceiro grau, consanguíneo ou por afinidade, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores, dos Secretários
Municipais ou de qualquer servidor ocupante de cargo em comissão na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS;
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
2.3.  Como requisito para participação neste Pregão em SRP, o licitante deverá apresentar Declaração de Cumprimento dos
Requisitos de Habilitação podendo utilizar como modelo o constante no Anexo V do Edital fora dos Envelopes Nº: 01 e 02. A não
apresentação da declaração implicará na desclassificação imediata do licitante.
2.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas
neste edital.
2.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se como tais, nos termos do Anexo V e ANEXO VI, para que
possam ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006.
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora de qualquer envelope:
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, com todas as suas eventuais alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes a este Pregão;
b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão possuir firma reconhecida em cartório e estar
acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a";
b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não
ser aceito o credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto
de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante (legal ou procurador) da empresa
interessada;
d) Declaração de Localização e Funcionamento que indique todos os dados pertinentes (Endereço, Cidade, Estado, C.E.P., ponto de
referência,  telefone e  email)  acompanhado de fotos  da  estrutura  do(a)  licitante  (fachada,  escritório/loja  e  depósito/fábrica),
conforme modelo estabelecido no ANEXO III deste Edital, e apresentada junto ao credenciamento. A não apresentação ou a
apresentação fora dos parâmetros formais exigidos neste edital impedirá o credenciamento do licitante.
e) Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital, conforme modelo estabelecido no ANEXO XIII deste
Edital, e apresentada junto ao credenciamento. A não apresentação ou a apresentação fora dos parâmetros formais exigidos neste
edital impedirá o credenciamento do licitante.
3.2 – Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original ou processo de cópia autenticada em
cartório competente ou cópia atestada (confere com original), por funcionário legalmente lotado na Comissão Permanente de
Licitação – CPL, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.
3.3 – Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo representante para mais
de uma empresa.
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3.4 – A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a licitante de
participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante
durante a sessão pública deste Pregão Presencial.
3.4.1 – Na ausência do Credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito de ordenação das
propostas e apuração do menor preço.
3.5 – Após o Credenciamento, a Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos proponentes.
3.6 – Após o Credenciamento, será declarada aberta a sessão pela Pregoeira. A partir desse momento, estará encerrada a admissão
de novas propostas.
3.7 – Para o exercício do direito de preferência de que trata este Edital, o licitante, Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP) que desejar usufruir o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei  Complementar nº 123/2006 deverá
apresentar obrigatoriamente em separado, a seguinte documentação:
3.7.1 – Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo
licitante.
3.7.2 – Certidão específica emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo
licitante.
3.7.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se como tais, nos termos do ANEXO VI, para que possam
ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 48 a 45 da Lei Complementar 123/2006.
 
4. DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DOS ENVELOPES  
 
4.1 – Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar aa Pregoeira:
4.1.1 – 02 (dois) envelopes distintos contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, devidamente fechados e
rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da
Razão Social da licitante, os seguintes dizeres:
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  – MA
Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA
PREGÃO PRESENCIA SRP Nº 008/2021/SRP/CPL – OBJETO:
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  – MA
Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2021/SRP/CPL – OBJETO:
 
4.2. – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, consoante o art. 3º, da Lei Complementar
nº 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VI deste Edital, e apresentada fora dos
Envelopes. A Declaração deverá ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento:
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação de ME/EPP pelo
licitante.
b) Certidão específica emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo licitante.
4.3 – A Pregoeira poderá diligenciar junto aos sites oficiais da Receita Federal ou da Junta Comercial do domicílio da sede da
licitante para verificar seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.4 – A não apresentação da Declaração prevista no Item 3.7.3 significa renúncia expressa e consciente da licitante, que optou por
não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, desobrigando a Pregoeira.
4.5 – Não será admitida a remessa postal dos envelopes de propostas de preços e habilitação.
4.6  –  Os  Envelopes  não  abertos  ficarão  sob  a  guarda  da  Pregoeira  e  da  Equipe  de  Apoio,  até  a  assinatura  do  Contrato
Administrativo decorrente deste Pregão.
4.7 – Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1 – Como requisito para aceitabilidade da proposta, o licitante deverá apresentar dentro do envelope 01 (proposta de preços),
Declaração podendo utilizar como modelo o constante no Anexo IV e/ou Anexo V do Edital. A não apresentação ou a apresentação
fora dos parâmetros formais exigidos neste edital implicará na desclassificação imediata da proposta do licitante.
5.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope lacrado com 01 (uma) via, impressa em papel timbrado e também
obrigatoriamente na forma de arquivo em mídia (arquivo no formato: Excel ou Word armazenado(s) em PEN-DRIVE entregue a
Comissão de Licitação) da referida licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo
representante legal da licitante proponente, devendo conter o seguinte:
a) Número do Pregão Presencial e o nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail),  bem como dados bancários (nome e número do banco,  agência e conta corrente para fins de
pagamento);
b) Nome completo do representante legal da licitante, profissão, números do CPF/MF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;
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c) Descrição detalhada do(s) ITENS/ROTAS(ns) cotado(s), em conformidade com as especificações contidas nos ANEXO I e II,
obrigatoriamente, com a indicação de unidade, quantidade;
d) Preço unitário de cada item em algarismo o valor item da Proposta, em algarismos e por extenso, em moeda corrente nacional,
com no máximo duas casas decimais após a vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável;
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação;
f)  Data e assinatura do representante legal.
g) deverá
5.2.  Nos preços  ofertados deverão já  estar  considerados e  inclusos  todos os  custos  diretos  e  indiretos,  encargos,  tributos,
transporte,  seguros,  contribuições  e  obrigações  sociais,  trabalhistas  e  previdenciárias  e  outros  necessários  ao cumprimento
integral do objeto deste Pregão Presencial.
5.2.1. A Proposta de Preços deverá incluir na composição de custos as seguintes obrigações da Contratada:
a) A prestação de serviços deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a.1) mensalmente, observado o prazo de prestação de serviço, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento e/ou
Serviços.
b) efetuada a entrega agendada, caso haja necessidade, a respectiva SECRETARIA MUNICIPAL poderá solicitar realização
adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas ;
c) As prestações de serviços deverão ser realizados, conforme Ordem de Fornecimento e/ou Serviços expedida pela respectiva
SECRETARIA MUNICIPAL solicitante, incluídas as despesas com frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, etc.
5.2.2. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 5.2, não transfere a responsabilidade por
seu pagamento à PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão
pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração
Municipal.
5.2.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham
causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser realizado
sem ônus adicionais.
5.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou
qualquer item que, importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais, alterações essas que serão avaliadas pela Pregoeira.
5.4. A falta de data, rubrica, assinatura da proposta ou qualquer outro erro não poderá ser suprida pelo representante legal,
presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta, com poderes para esse fim.
5.5. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e abertura dos envelopes
Proposta e Documentação.
5.5.1. O prazo de validade não poderá ser omitido na Proposta de Preços.
5.5.2. Caso a adjudicação não ocorra dentro do período de validade da proposta, a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS  poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias.
5.5.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da sessão pública deste Pregão, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.
5.6. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão da exclusiva e da total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
5.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.
5.8. Não se admitirá Proposta que apresentar preços item ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos materiais e
instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
5.9. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e aceitos
pela Pregoeira.
 
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1.  Todas as licitantes,  inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,  deverão apresentar a Documentação de
Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no Envelope nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo os
documentos abaixo determinados neste Edital.
6.2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira procederá à abertura do Envelope contendo os Documentos
de Habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação.
6.3. Da Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação das seguintes documentações:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, e todas as suas eventuais alterações, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede da licitante;
b)  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou Contrato  Social,  e  suas  eventuais  alterações,  ou ato  constitutivo  consolidado,  devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c)  Ato  Constitutivo  devidamente  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoa  Jurídica,  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Cópia(s) da(s) Cédula(s) de Identidade(s) ou outro documento oficial que contenha foto e Cadastro(s) de Pessoa(s) Física(s)
(CPF/MF) do proprietário,  no caso de firma individual,  e  de todos os  sócios,  no caso de empresa,  tratando-se das demais
sociedades.
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6.4. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal da licitante, mediante apresentação da:

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante:

Certificado de Regularidade do F. G. T. S., emitido pela Caixa Econômica Federal.

e) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da: CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista,
fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho,
conforme Lei Nº: 12.440, de 07 de julho de 2011.
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:

Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

Certidão Negativa de Dívida Ativa.

g) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:

Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
Certidão Negativa de Dívida Ativa;
Alvará de Localização e Funcionamento, do domicílio ou sede da licitante, ou outro documento equivalente;
Quando a prova de regularidade de que trata a alínea "g" for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e
dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição,
observado o disposto no ITEM 6.13.

6.5. Da Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a)  Balanço Patrimonial  e Demonstrações Contábeis do último exercício social,  já  exigíveis  e apresentados na forma da Lei,
acompanhado de notas explicativas, que comprove a boa situação financeira da empresa, avaliada pelos: Índice de Liquidez Geral
(ILG), Índice de Solvência Geral (ISG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC), os quais deverão ser iguais ou maiores que 1 (um),
aplicando-se as seguintes fórmulas:

ILG =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
ISG =  _____________ATIVO TOTAL____________________

  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
ILC =  __________ATIVO CIRCULANTE_________________

  PASSIVO CIRCULANTE
a.1) As demais Sociedades e as Firmas Individuais, deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo representante legal da
empresa e por Contabilista legalmente habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, em que
se ache o Balanço transcrito, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado;
a.2) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, poderão apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial,  o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa
atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de Capital Social exigido na licitação, desde que juntada a
comprovação de sua inscrição no Simples Nacional, acompanhado de declaração própria de solicitação de substituição;
a.3) As Empresas constituídas há menos de um ano, em substituição ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão
apresentar o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;
a.4) A Pessoa Jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos
da  Lei  Federal  nº  8.981/95,  deverá  apresentar,  juntamente  com o  Balanço  Patrimonial,  cópias  dos  Termos  de  Abertura  e
Encerramento da Livro Caixa.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
6.6 - Da Qualificação Técnica, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CREA, da região da Sede da Empresa. As empresas sediadas em outras regiões de jurisdição do CREA deverão apresentar visto do
CREA-MA, nos termos do art. 65, da Lei 5.194, de 14/12/66.
b) 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, averbado pelo CREA e acompanhado da respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), comprovando que a empresa ou o responsável técnico tenha prestado ou esteja
prestando serviço compatível com o objeto da presente licitação.
c) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente engenheiro ambiental, na data prevista para a realização da
licitação, engenheiro detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços tecnicamente similares em
características, quantidades e prazos com o objeto desta Licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente averbado no CREA ou CAU/BR “ART”.
d) Comprovação do vínculo empregatício dos profissionais exigidos na alínea “c”, mediante a apresentação de cópia do Contrato de
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Trabalho com a empresa, constante da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a
identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho.
d.1) Quando o responsável técnico for dirigente ou sócio da empresa licitante, esta comprovação será feita através da apresentação
do Ato Constitutivo e da Certidão do CREA, devidamente atualizados.
6.7. Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz, cumprindo o
disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal de 1998 (modelo no Anexo VII).
6.8. Declaração concernente ao cumprimento do disposto do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a Declaração de Inexistência de Fato
Impeditivo da Habilitação, nos termos do modelo no ANEXO VIII.
6.9. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS  é facultativo.
6.10. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de
preços e aos documentos de habilitação e seus Anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
6.11.  Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira,
deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
6.12. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos da Proposta de Preço e dos Documentos
de Habilitação deverão ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai executar o objeto da presente licitação, excetuando-
se:
a) da Certidão do Certificado de Regularidade do FGTS, que poderão ser da sede da pessoa jurídica;
6.13. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de
preços.
6.14. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital.
6.15. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
6.16. Serão aceitas somente cópias legíveis.
6.17. A Pregoeira se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
6.18. Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião
da participação  em certames  licitatórios,  deverão  apresentar  toda  a  documentação exigida  para  efeito  de  comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que está apresente alguma restrição.
 
7. DO PROCEDIMENTO 
7.1. No dia, hora e local designados neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento das “Propostas de Preços” e da
“Documentação de habilitação”, devendo o representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento, nos
termos do ITEM 3 deste Edital.
7.2. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes e os representantes legais
credenciados deverão entregar, fora dos envelopes:
a) Declaração de Localização e Funcionamento (subitem 4.1.1 –Anexo III);
b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (subitem 4.1.2 –Anexo IV);
c) Envelopes nº 01 e nº 02 (subitem 4.1.3).
7.2.1.  As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  desejarem  exercer  o  direito  de  preferência  previsto  na  Lei
Complementar nº 123/2006, deverão apresentar aa Pregoeira, fora dos envelopes:
a) Declaração de Localização e Funcionamento (subitem 4.1.1 –Anexo III);
b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (subitem 4.2.1
–Anexo V);
c) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (subitem4.2.2. ANEXO VI);
d) Envelopes nº 01 e nº 02 (subitem 4.1.3).
7.3. A Pregoeira procederá à abertura dos Envelopes nº 01, seguindo com os atos referentes à classificação das Propostas de
Preços:
a) rubrica, conferência e leitura dos preços propostos;
b) classificação, para a fase de lances, da proposta escrita de menor preço GLOBAL, e todas aquelas apresentadas com preços
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em relação ao menor preço;
c) seleção das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados, quando não verificadas, no
mínimo, três propostas escritas de preços a partir do critério definido na alínea “b”;
d) colocação das Propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais das licitantes participem da
etapa competitiva por meio de lances verbais.
7.4. A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais.
7.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço,
realizando-se sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.
7.5.1. O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e
assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.6. Então será dado início à etapa competitiva e a Pregoeira convidará individualmente os representantes legais das licitantes
classificadas, presentes ao evento, a apresentar lances verbais em rodadas consecutivas, a começar pela licitante detentora da
proposta de maior preço, observadas as seguintes disposições:
a) os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço;
b) as licitantes só poderão ofertar um lance por rodada;
c) será vedada a oferta de lance visando ao empate;
d) quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo para analisar seus custos ou para
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consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de celular. O tempo concedido não poderá exceder 05 minutos;
e) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes deste Edital;
f) a licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, ficará excluída dessa etapa e terá
mantido o seu último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem de sua formulação ou
conforme determinar a Pregoeira no momento da sessão.
7.8.  Declarada encerrada a etapa competitiva,  as  propostas serão ordenadas exclusivamente pelo critério  de menor preço
GLOBAL.
7.9. Apurado o menor preço e sendo este proposto por licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
antes  que se  proceda negociação,  a  Pregoeira  deverá verificar  a  ocorrência  de empate,  assegurando,  enquanto critério  de
desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006.
7.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
7.10. Para efeito do disposto no ITEM 7.9, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para exercer seu direito de
preferência e apresentar proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar. O tempo concedido não poderá exceder
5 minutos, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito, observado o prazo máximo de 5 minutos;
c) no caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no ITEM 7.9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro
poderá exercer a o direito de preferência e apresentar melhor oferta.
7.11. O exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006 somente será aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.12. Concluída a ordenação final das Propostas de Preços, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito e procedendo à negociação com o particular para obter melhores condições
para a Administração.
7.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação, devendo a Pregoeira negociar com o particular melhores condições para a Administração, após a
aplicação do ITEM 7.10, conforme o caso.
7.14. A Pregoeira poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários, bem como os demais
esclarecimentos que julgar necessários para perfeita formação de juízo.
7.15. Aceito o preço final proposto, a Pregoeira procederá à abertura o Envelope nº 02 contendo a documentação da licitante
classificada em primeiro lugar, para verificar suas condições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital.
7.16. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, a licitante será declarada vencedora.
7.17. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos quanto a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
exigidos no Edital, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada,
ressalvada a hipótese legal prevista no ITEM 7.19.
7.18. Se a melhor oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta
subseqüente,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  à  habilitação  da  licitante,  na  ordem de  classificação,  e  assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante, declarada vencedora e
a ela adjudicado o objeto do certame.
7.19. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.19.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis (§ 1º, art. 43 da Lei nº 123/2006), cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.19.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no ITEM anterior, implicará na decadência do direito de não ser
preterido na hipótese de contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e
no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. Neste caso, será facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, ocasião
em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas
Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no ITEM 7.9.1.
7.19.3. Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado poderá ser adjudicado em
favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.
7.20. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preço, ajustada ao lance final, deverá ser entregue na Comissão Permanente de
Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contadas da data da lavratura da Ata.
7.21. Se não houver nenhuma manifestação de interposição de recurso devidamente registrada em Ata durante o transcurso da
sessão do Pregão por parte das licitantes presentes, a Pregoeira procederá à Adjudicação do objeto ao vencedor logo após a
apresentação da Proposta de Preço ajustada ao lance final, consoante o ITEM 7.20.
7.22. Se houver interposição de Recurso contra atos da Pregoeira, a Adjudicação dar-se-á após o julgamento do Recurso interposto
e dado conhecimento do seu resultado.
7.23.  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  não  atenderem  às  exigências  deste  Edital,  sejam  omissas  ou  apresentem
irregularidades ou defeitos  capazes de dificultar  o  julgamento,  ou ainda as  que apresentarem preços excessivos  ou preços
manifestamente  inexeqüíveis,  assim  considerados  aqueles  que  não  venham  a  ter  demonstrada  sua  viabilidade  através  de
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documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto.
7.24. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a Pregoeira convocará todas as licitantes classificadas para a
fase de lances para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação,
conforme previsto no artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
7.25. Nas situações previstas nos itens 7.13, 7.14 e 7.19 é lícito aa Pregoeira negociar diretamente com o representante da licitante
vencedora para que seja obtido melhor preço.
7.26. Todas as propostas de preços e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pela Pregoeira, pela sua
Equipe de Apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão Presencial.
7.27. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de Documentação não caberá desclassificar as licitantes
por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
 
8.- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
8.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada, devendo ser entregue diretamente na
Comissão Permanente de Licitação –CPL, localizada na Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA.
8.1.2. Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame.
8.2. A Pregoeira deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar falhas ou
irregularidades na data da abertura da sessão ou depois da abertura dos envelopes de propostas, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
 
9. DOS RECURSOS 
9.1.  Dos atos  da Pregoeira  neste  processo licitatório,  poderá a  licitante,  ao  final  da sessão pública  manifestar,  imediata  e
motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, no momento da sessão deste Pregão,
importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora.
9.3. Caberá à licitante apresentar as razões dos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura
da citada Ata.
9.4. Cientes as demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos concorrentes, ficam desde logo
intimados a apresentarem contra razões também em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.5. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão Permanente de Licitação, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , localizada na Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas
 - MA.
9.6. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
9.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos por fax e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos ou em desacordo
com as regras estabelecidas neste Edital.
9.9. Os recursos e contra-razões de recursos deverão ser dirigidos aa Pregoeira e entregues diretamente na sala da Comissão
Permanente de Licitação.
9.10. Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso, devidamente informados, à consideração da Autoridade
Competente que proferirá decisão definitiva.
9.11. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente poderá
homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação com a licitante vencedora.
 
10. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores
a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação,
procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual,  após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso de serviço nas condições estabelecidas.

. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo1.
licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
.  A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido pela Administração2.
ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no presente instrumento convocatório.
.  É  facultado à  Administração,  quando o  convocado não assinar  a  ata  de  registro  de  preços  no  prazo  e  condições3.
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.
. Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 10 e 25 do Decreto Federal Nº: 7.892/2013, serão registrados em ata os4.
preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante mais bem classificado,
segundo a ordem de classificação baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser
observada para fins de eventual contratação.
. No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as mesmas condições de habilitação5.
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante toda a vigência da ata.

 
11. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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11.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.
 
12. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto1.
Federal Nº 7.892/2013, conforme previsto na Ata de Registro de Preços anexa ao Edital.
. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o2.
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.

 
13. DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E DA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
13.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Autoridade Competente convocará a empresa adjudicatária para
retirar a nota de empenho, e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo de 02 (dois) dias úteis contados da Notificação.
13.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
13.3. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato de recebimento da Nota
de Empenho, ou recusar-se a retirá-la no prazo e nas condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a
ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.
13.3.1. Na sessão de reabertura do pregão, a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente, obedecida a ordem de
classificação, para que seja obtido preço melhor.
 
14. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 
14.1. O Contrato Administrativo será celebrado entre a licitante adjudicada e a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS,
observada a Lei Federal Nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº
123/2006 e demais normas atinentes à espécie.
14.2. Constam na Minuta do Contrato as condições e a forma do fornecimento e/ou serviço, tais como recebimento, pagamentos,
sanções, rescisão e demais obrigações dos contratantes, sendo o mesmo, parte integrante deste Edital.
14.3. A Contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de material, que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato.
14.4. O Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro do corrente ano à sua
assinatura.
14.5. A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste Pregão em SRP, em especial no que se refere
ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, inclusive quanto ao ISSQN, durante toda a execução do objeto.
 
15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
15.1. O recebimento dos objetos será efetuado por servidor(a), especialmente designado(a) da PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS .
15.2. A realização do fornecimento e/ou serviço deverá ocorrer diariamente, conforme indicação na Ordem de Fornecimento
emitida pela Autoridade Competente.
15.3. O fornecimento e/ou serviço dos objetos deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a) diariamente, observado o prazo de entrega de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de
Serviço.
15.4. Os prazos de entrega poderão ser prorrogados, a critério da Autoridade Competente, desde que a Contratada formalize o
pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º,
da Lei Federal nº 8.666/1993.
15.5.  Efetuada  a  entrega  agendada,  caso  haja  necessidade,  a  respectiva  SECRETARIA  MUNICIPAL  poderá  solicitar
fornecimento e/ou serviço adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS .
15.6. A SECRETARIA MUNICIPAL, observado os prazos de entrega, emitirá o Termo de Recebimento Provisório para efeito de
posterior verificação pela comissão, quanto à conformidade do fornecimento e/ou serviço, com as características especificadas
neste Termo de Referência, na Proposta da Contratada e com as amostras entregues pela empresa contratada.
15.7. Após verificação da qualidade e quantidade dos produtos recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, cada
SECRETARIA MUNICIPAL emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.
15.8. Os objetos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada substituí-los no prazo de até 02
(dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja
observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos bens não exime a Contratada da aplicação de penalidades
por atraso no Serviço.
15.9. O Termo de Referência (ANEXO I) estabelece que os prazos que serão contados a partir da data de entrega dos mesmos.
12.10. Caso fique comprovado vício redibitório que torne os objetos impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, a
CONTRATADA deverá substituí-los, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério da
Autoridade Competente.
15.11. A empresa ficará desobrigada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente atestado pela PREFEITURA
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  que a impropriedade no fornecimento e/ou serviço do objeto decorreu do mau uso e/ou
danos motivados por causas das quais a licitante não seja direta ou indiretamente responsável.
15.12. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do fornecimento e/ou
serviço realizado, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem do prazo de pagamento.
 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
16.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de
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Ordem Bancária, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL da PREFEITURA
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS .
16.2. A Contratada deverá apresentar a respectiva nota fiscal/fatura à respectiva SECRETARIA MUNICIPAL, acompanhada da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto à Receita Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e do
Certificado de Regularidade do FGTS.
16.3. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor designado, responsável pelo recebimento dos produtos.
16.4. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento
Provisório e/ou Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.
16.5. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude
de penalidades impostas ou inadimplência contratual,  inclusive,  sem que isso gere direito  ao reajustamento do preço ou à
atualização monetária.
16.6. A PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela Contratada.
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   
17.1.  Se  a  proponente  vencedora  não  fizer  a  comprovação  das  condições  da  habilitação  consignadas  no  Edital  ou  se,
injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e
as demais licitantes chamadas na ordem de classificação, sujeitando-se a proponente desistente às seguintes penalidades:
a) suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
17.2. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº: 8.666/1993, a licitante vencedora que descumprir
quaisquer das condições do presente Pregão, ficará sujeita às seguintes penalidades:
17.2.1. multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo Serviço, em caso de atraso no Serviço
do objeto, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);
17.2.2. no caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
17.3. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea ‘b’.
17.4.  Caberá à  Autoridade Competente  propor  a  aplicação das  penalidades previstas,  mediante  relatório  circunstanciado,
apresentando provas que justifiquem a proposição.
17.5. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções previstas neste GLOBAL, dentre outras hipóteses legais, quando:
a) fornecer produto desconforme com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o produto recusado pela Contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstos neste Pregão.
17.6. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS , pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
17.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária
a ser informada pela SECRETARIA MUNICIPAL.
17.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
17.9. Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.
17.10.  Após  a  aplicação  de  qualquer  penalidade  prevista  neste  capítulo,  realizar-se  à  comunicação  escrita  à  Contratada  e
publicação na Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1.  O  presente  Edital  e  seus  Anexos,  bem como a  proposta  da  licitante  vencedora,  farão  parte  integrante  do  Contrato,
independentemente de transcrição.
18.2. É facultado aa Pregoeira ou a Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou solicitar
parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Municipal, para esclarecer ou complementar a instrução
do  processo,  vedada  à  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originariamente  da
proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.
18.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
18.4. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
18.5. As PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS – MA poderá revogar a presente licitação por razões de
interesse público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
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devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
18.6. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59, da
Lei Federal nº 8.666/1993;
b) a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e,
c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.7 – No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a
data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente Edital.
18.8 – Com base na Lei nº 13.726/2018, todos os documentos poderão ser apresentados em seus originais ou por qualquer processo
de cópia autenticada em cartório ou cópia atestada (confere com original) por funcionário lotado na CPL ou ainda por publicação
comprovada na imprensa oficial. Podendo ser realizada a autenticação (confere com original), por funcionário lotado na CPL, com
antecedência de até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para início do certame.
18.8.1 – todas as declarações e propostas deveram ser apresentadas com firma reconhecida em cartório de cada assinatura ou
atestada por funcionário da CPL mediante apresentação de documento de identidade original com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos antes do horário marcado para início do certame, sob pena de descredenciamento, desclassifica e/ou Inabilitação.
18.9 – Todos os documentos que forem apresentados sem qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou sem atesto
(confere com original),  não serão aceitos pela Comissão, sendo a mesma automaticamente descredenciada, desclassificada e
inabilitada, ressalvando-se os documentos que podem ser conferidos via internet.
18.10 – Os documentos que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data superior a 30 (trinta) dias.
18.11 – Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica de forma genérica.
18.12. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e documentos
de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
18.13. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de
oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a
segurança da contratação.
18.14. A abertura dos envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação será sempre realizada em sessão pública,
devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira, pelos membros
da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às
propostas ou à documentação, e pelos representantes das licitantes presentes.
18.15. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação em um
único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de
imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em Sessão a ser convocada posteriormente.
18.15.1. A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á, após a etapa competitiva de lances verbais.
18.15.2. Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos representantes
legais das licitantes presentes, ficarão em poder da Pregoeira e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos.
18.16. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no dia da abertura, ou mediante
publicação na Imprensa Oficial.
18.17. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no endereço da
Comissão, até 10 (dez) dias úteis após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos pela Pregoeira.
18.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, observando-se
que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS.
18.19. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
18.20.  É  expressamente  proibida  a  veiculação  de  publicidade  acerca  do  contrato,  salvo  se  houver  prévia  autorização  da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS.
18.21. Ocorrendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a continuidade do contrato, ficará condicionada à
análise, pela Autoridade Competente, quanto ao procedimento realizado e à documentação da nova empresa, considerando todas
as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do
objeto contratado.
18.21.1. Para averiguação do disposto no GLOBAL 16.20, a empresa resultante de qualquer das operações comerciais ali descritas
ficam obrigadas a apresentarem, imediatamente, a documentação comprobatória de sua situação.
18.22. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto licitado.
18.23. Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal
013/2017 e aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e
demais normas pertinentes à espécie.
18.24.  Este  Edital  e  seus  Anexos  estão  à  disposição  dos  interessados  exclusivamente,  na  COMISSÃO  PERMANENTE  DE
LICITAÇÃO/CPL da Prefeitura Municipal de OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , na Rua do SESP, s/nº, Centro, Olho D’ Agua das
Cunhas /MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 13h, onde poderão ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), que deverá ser recolhido junto aos cofres da Prefeitura através do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
18.25. Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que receberá notificações, devendo comunicar à Comissão
qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido.
18.26. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
 
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Carta Credencial
Anexo Iii - Declaração de Localização e Funcionamento
ANEXO IV - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
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ANEXO V - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte

ANEXO VI - Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
Anexo VII - Declaração de Cumprimento do art. 7º, XXXIII da CF/88
ANEXO VIII - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos da Habilitação
ANEXO IX - Minuta do Contrato Administrativo
ANEXO x - Termo de Recebimento Provisório
anexo XI - Termo de Recebimento Definitivo
ANEXO XII - Modelo de Ata de Registro de Preços
ANEXO XIII - Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital
 
18.27 – O recebimento provisório da realização do objeto segue o teor do disposto no art. 74, inciso I, da Lei nº 8666/93.
18.28– Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o
Foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Olho D’Água das Cunhas, no Estado do Maranhão, excluído quaisquer outro,
por mais privilegiado que seja.
 
Olho D’ Agua das Cunhas – MA, 19 de fevereiro de 2021.
 
EVANDRO SOUSA BARBOSA
PREGOEIRO
 
ANEXO I
 
(...................................................)
 
O projeto básico do Edital está disponivel na CPL para solicitação presencial  ou através de e-mail: cplodc@gmail.com
 
ANEXO II
 
(..................................................................................................)
 
Carta Credencial
 
A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na ______________________________, neste ato representado pelo(s)
Sr.(a) ________________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa 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 OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade de
Pregão Presencial em epígrafe, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de
interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu Representante Legal, com firma reconhecida)
 
(..........................................)
 
ANEXO III
 
(......................................................................................)
 
Declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
 
Declaro,  sob  as  penalidades  da  lei,  que  a  empresa  ___________________,  CNPJ  nº  ___________,  está  localizada  e  em  pleno
funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas
atividades.
 
Endereço:
Cidade/Estado:
C.e.p.:
Ponto de referência:
telefone:
 
(local e data por extenso)
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(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal)
 
(.............................................)
 
ANEXO IV
 
(...................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
 
A empresa ___________________________, CNPJ n.º ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente
as  exigências  e  os  requisitos  de  habilitação  previstos  no  instrumento  convocatório  do  Pregão  em epígrafe,  realizado  pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste
certame.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(..........................................)
 
ANEXO V
 
(....................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de Pequeno PortE
 
A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente
as  exigências  e  os  requisitos  de  habilitação  previstos  no  instrumento  convocatório  do  Pregão  em epígrafe,  realizado  pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no
art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste
certame.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(..........................................)
 
ANEXO VI
 
(..........................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS
OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
 
A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da lei, que é microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em
epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(.........................................)
 
ANEXO VII
 
(.....................................................................................................)
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Declaração de Cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da CF/88
 
A empresa ________________, CNPJ nº _________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________________, R.G. nº ____________, CPF nº
_______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,
admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal)
 
(....................................................................)
 
ANEXO VIII
 
(....................................................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
 
A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________, sediada na ____________________
(endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº
8.666/93, que até a presente data, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe
nenhum pedido de falência ou concordata.
 
Local e data.
Nome e assinatura do representante legal
 
ANEXO IX
 
Minuta do Contrato
 
Contrato nº __/2021
Processo nº ____/2021
Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL
 
CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS /MA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  - MARANHÃO /
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  XXXXXXXXX  E  A  EMPRESA  --------------------------------------,  MEDIANTE  AS  CLÁUSULAS  E
CONDIÇÕES A SEGUIR PRODUZIDAS:
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , sediada na Rua João Pessoa, nº 56, Centro, OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS  – MA, CNPJ/MF Nº 06.014.005/0001-50, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ___________________________,
doravante denominadas CONTRATANTES, neste ato representada(o), pela(o) Senhora(a) Secretário(a) Municipal de Olho D’ Agua
das Cunhas ,  a(o)  Sra(o).  __________________________,  brasileira(o),  CPF nº ____________________,  CI nº __________________________
SSP/_______,  residente  e  nesta  cidade,  e  do  outro  lado,  a  firma  ___________________________________,  doravante  denominada
CONTRATADA sediada na ____________________________________, neste ato representado(a) pelo(a) _________________________, C.I. nº
_________________ SSP/_______, CPF n.º ________________ tem entre si ajustado o presente CONTRATO, tendo em vista do que constam
nos autos do Processo Administrativo nº ____/2021, objeto do Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL,  submetendo-se às
cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva de prédios públicos, destinado a atender demanda do município de Olho D’ Agua das Cunhas /MA,  nas
especificações,  quantidades e condições contidas no ANEXO I  e  Anexo II  -  Termo de Referência,  Proposta de Preços e na
Adjudicação do Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL.
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
2.1. Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL, a
Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor global deste Contrato é de R$________ (________________________), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente CONTRATO.
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
A  CONTRATADA fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, § 2º, da Lei
Federal nº 8.666/1993.
 
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1. O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/2021, condicionada sua eficácia à
publicação no Diário Oficial.
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO
6.1. A entrega do objeto processar-se-á de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, conforme especificações contidas no
Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº _____/2021/SRP/CPL e na Proposta da Contratada, facultada sua prorrogação nas
hipóteses previstas  no §  1º,  art.  57 da Lei  nº  8.666/93,  devidamente justificada por escrito  e  previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, da Lei nº 8.666/93, por servidor formalmente
designado para este fim, no local endereço indicado pela CONTRATANTE no Termo de Referência constante do Anexo II do Edital
do Pregão Presencial nº ______/2021/SRP/CPL.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os objetos deverão ser entregues sem nenhuma violação das embalagens, obedecidas as especificações
pertinentes e qualquer divergência com as planilhas dos Anexo I e II, obriga - se a providenciar a substituição, no prazo de 02 (dois)
dias, desde que:
a) Não atenda as especificações do Edital;
b) Seja recusada pelo almoxarifado da CONTRATANTE;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de devolução dos objetos por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as
despesas correrão por conta da Contratada.
PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada deverá informar ao Almoxarifado da CONTRATANTE o dia e a hora da entrega dos produtos,
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO
7.1. Os objetos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a contratada substituí-los no prazo de até 02
(dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.
PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  A  substituição  e  as  despesas  decorrentes  da  substituição  serão  de  inteira  responsabilidade  da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A substituição dos objetos não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na entrega.
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Caso  o  prazo  indicado  no  parágrafo  primeiro  não  seja  observado,  será  considerada  inexecução
contratual.
 
8. CLÁUSULA OitavA - DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso
consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário
Oficial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou
atrasos na entrega do objeto subcontratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar
suas decisões.
 
9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização do Contrato será efetuada pelo setor responsável que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de objeto inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência
destes, não implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - Da revisão de preços
10.1. O Contratante tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer
tempo em razão de fato previsível ou imprevisível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente
as obrigações pactuadas no presente instrumento.
Parágrafo primeiro -  A Contratada,  quando for  o caso,  deverá formular a CONTRATANTE requerimento para revisão deste
Contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação
da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, demonstrando o quanto o aumento de preços repercutiu no valor total
pactuado.
Parágrafo segundO - A planilha de custos referida na alínea anterior deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais
como,  notas  fiscais  de  matérias-primas,  de  transporte  de  mercadorias,  lista  de  preços  de  fabricantes,  alusivas  à  época da
elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão deste Contrato.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota
fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Autorização de Serviço, da Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita Federal, do
Certificado de Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada por servidor responsável, credenciado pela Administração,
pelo recebimento dos produtos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA.
PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Caso  os  pagamentos  sejam  efetuados  após  o  prazo  estabelecido  no  caput  desta  cláusula,  a
CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o
limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa.
PARÁGRAFO QUARTO - Ocorrendo o pagamento antes do prazo fixado no caput, a Contratante fará jus a desconto financeiro
correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor contratado, por dia de antecipação, até o limite de 10% (dez por
cento).
PARAGRAFO QUINTO - A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela Contratada.
Parágrafo  sexto  -  Nenhum pagamento será efetuado à  CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer  obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere
direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
12.1. Caberá à CONTRATANTE:
a)  Proceder  às  advertências,  multas  e  demais  cominações  legais  pelo  descumprimento  das  obrigações  assumidas  pela
CONTRATADA.
b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o Serviço dos objetos, objeto deste contrato.
c) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal.
d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
e) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos objetos,  podendo recusar aqueles que não
estejam de acordo com os termos deste Contrato.
Compete à CONTRATADA, por sua conta e exclusiva responsabilidade:
a) Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, às especificações do objeto e as cláusulas deste Contrato;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do Serviço e entrega do(s) produto(s) objeto deste Contrato, inclusive frete
e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;
c) Entregar o objeto, em conformidade com os termos da Ordem de Serviço, que deverão permanecer sob sua responsabilidade até
que a entrega tenha sido concluída. A entrega será concluída quando houver sido emitido o respectivo atestado de aceitação.
d) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Fornecer os objetos nos termos especificados no objeto deste instrumento observada a respectiva quantidade e preços e
entregá-los de acordo com o prazo previsto;
f) Entregar os objetos em embalagens resistentes, que proporcione integridade do produto;
g) Entregar os objetos com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da entrega.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções
previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no Serviço sujeitará a CONTRATADA à multa de mora diária de 0,02%(dois
centésimos por cento) do valor do respectivo Serviço, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02 (dois) anos;
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alínea “b”.
PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  -
Maranhão,  pelo prazo de até 05 (cinco)  anos,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas
neste instrumento e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO QuINTO - Caberá à Autoridade Competente  propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no
Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.
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PARÁGRAFO sÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação,
em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados
diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido
aplicadas.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - da RESCISÃO CONTRATUAL
14.1. Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;a.
o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;b.
a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do Serviço, noc.
prazo estipulado;
o atraso injustificado no início do Serviço;d.
a paralisação do Serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;e.
a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, totalf.
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo(a) servidor(a) designado(a) para acompanhar e fiscalizar ag.
sua execução;
o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;h.
a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;i.
a dissolução da CONTRATADA;j.
a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução destek.
Contrato;
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;l.
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridadem.
da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;
a supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limiten.
permitido  no  §  1º  do  art.  65  da  Lei  nº  8.666/1993,  salvo  as  supressões  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  os
contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo emo.
caso de calamidade pública,  grave perturbação da ordem interna ou guerra,  ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem  o  mesmo  prazo,  independentemente  do  pagamento  obrigatório  de  indenizações  pelas  sucessivas  e
contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos objetos entregues,p.
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;q.
a fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal,r.
aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas ‘a’ a ‘m’ desta cláusula;
b)  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo no  processo  da  licitação,  desde  que  haja  conveniência  para  a
CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “l”  a “p” desta cláusula,  sem que haja culpa da
CONTRATADA,  será  esta  ressarcida  dos  prejuízos  regularmente  comprovados  que  houver  sofrido,  tendo  ainda  direito  aos
pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES
15.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente CONTRATO, só produzirá efeitos legais se processada por
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações
verbais.
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
16.1. A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente CONTRATO, no Diário Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1. Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Olho D’ Agua das Cunhas - Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
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17.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente
Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.
 
Olho D’ Agua das Cunhas (MA),   de  de 2021.
 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
CONTRATANTE

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADO
 

 
ANEXO X
 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
 
REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021
CONTRATADO: _________________________
OBJETO: ______________________________
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS ,  através do presente Termo,  formalizar o RECEBIMENTO
PROVISÓRIO referente ao fornecimento e/ou serviços para _________________________________, fixando esta data para a vistoria final,
a ser realizada por servidor responsável designado pela autoridade competente, que deve verificar a conformidade entre os
fornecimentos e/ou serviços executados e as Especificações indicadas no Anexo I do Pregão Presencial nº ___/2021/SRP/CPL.
 
Concluída a análise, por servidor responsável designado pela autoridade competente será elaborada Planilha Descritiva indicando
todos os objetos e/ou serviços executados pela CONTRATADA, com o fito de instruir o Processo de atesto final.
 
Por estarem justos e acertados, firmam o presente Termo em três vias de igual teor.
 
OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  (MA),  de  de 2021.
 
xxxxxxxxxxxx
Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX
 
Servidor Responsável
 
TESTEMUNHAS:
 
__________________________________________________
CPF Nº
__________________________________________________
CPF Nº
 
ANEXO XI
 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
 
REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021
CONTRATADO: __________________________
OBJETO: _______________________________
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , vem, através do presente Termo, formalizar o RECEBIMENTO
DEFINITIVO referente ao fornecimento e/ou serviços para _____________, em cumprimento ao disposto no art. 73, inciso II, alínea
“b” da Lei Federal nº 8.666/93.
Certifica-se  que,  até  a  presente  data,  o  fornecimento  e/ou  serviços  foram  executados  pela  Empresa  ______________________
atenderam  às  Especificações  Técnicas  determinadas  pela  Administração  Pública  (Anexo  I  do  Pregão  Presencial  nº
____/2021/SRP/CPL) e às normas da ABNT.
Acrescente-se que o fornecimento e/ou serviços foram executados dentro do prazo fixado e em conformidade com as cláusulas do
Contrato  Administrativo,  perfazendo  gastos  no  total  de  R$  ______________  (_______________),  pagos  através  de  atesto,  com a
apresentação das Notas Fiscais atestadas por servidor responsável designado pela autoridade competente, sendo que a parcela
deverá ser paga pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de assinatura deste Termo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
Considerando  que  as  condições  pactuadas  no  Contrato  foram  fiéis  e  rigorosamente  executadas  pelas  partes,  neste  ato,
CONTRATANTE e CONTRATADA dão plena e irrevogável quitação, ressalvada a responsabilidade civil e ético-profissional da
_________________ pelo fornecimento e/ou serviços prestados, nos termos do art. 73, §2º, da Lei nº 8.666/93.
E, assim, concluída a execução do objeto do Contrato nº ____/2021, as partes assinam o presente Termo de Recebimento Definitivo
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.
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Olho D’ Agua das Cunhas (MA),  de  de 2021.
 
xxxxxxxxxxxx
Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX
 
Servidor Responsável
 
TESTEMUNHAS:
__________________________________________________
CPF Nº
__________________________________________________
CPF Nº
ANEXO XII – MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/XXXXX
 
PREGÃO PRESENCIAL EM SRP EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021/SRP/CPL
 
PROCESSO Nº: ____/2021/CPL
 
VALIDADE: 12 (doze) meses
 
Aos ____ dias do mês de ________ de _______, o Município de Olho D’ Agua das Cunhas – MA, através da Prefeitura Municipal
d e  O l h o  D ’  A g u a  d a s  C u n h a s  ,  s i t u a d a  à
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrita no C. N. P. J. Nº: XXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pela (o) XXXXXXXXXXXXXXXXX a (o) Srº(ª). XXXX,
portador(a) da Cédula de Identidade Nº: XXXX e do C. P. F. Nº: XXXX, e em conformidade com as atribuições que lhe foram
delegadas;
 
Nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 7.892/2013; Decreto Municipal nº 013/2017, do Decreto nº 3.555/00;
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e as demais normas legais correlatas;
 
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº ____/2021
federal/SRP/CPL, conforme Ata realizada em ____/_____/2021e homologada pelo (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de
Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa ________________,
inscrita no C. N. P. J. Nº ____________________, com sede na _______________, CEP _______________, no Município de ___________________,
neste ato representada pelo(a) Srº(ª). ______________________, portador(a) da Cédula de Identidade Nº: ___________________ e do C. P.
F. Nº: ______________, cuja proposta foi classificada em _____ (_______-) lugar no certame.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.  O objeto desta Ata é  o registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos, destinado a atender demanda do município de Olho D’ Agua
das Cunhas /MA, visando atender às necessidades da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme especificações do Termo de Referência
e quantidades estabelecidas abaixo:
 

LOTE DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

MARCA/
FABRICANTE QUANTIDADE PREÇO

UNITÁRIO
     
     

 
2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de
prestação de serviços em igualdade de condições.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de _________________________.
 
4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Federal Nº 7.892/2013, e na Lei Nº 8.666/93.
4.1.  Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não dos serviços, desde que este serviços não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
 
5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este LOTE não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
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5.1. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada LOTE registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
5.2. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.
 
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do
art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
 
8. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
 
9. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão
gerenciador deverá:
9.1.  Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
9.2.  Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;
9.3.  Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do
certame.
 
10. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
10.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea “d”
do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
10.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido  de  prestação  de  serviço,  sem  aplicação  da  penalidade  se  confirmada  a  veracidade  dos  motivos  e  comprovantes
apresentados; e
10.3.  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
 
11. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada
anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
 
12. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos
demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração
solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração
no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
 
13. É vedado ao contratado interromper os serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste
caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
 
14. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de
Preços, mediante publicação no Diário Oficial, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos
termos do parágrafo único do art. 18 do Decreto Federal Nº 7.892/2013.
 
15. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
 
16. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
 
17. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos
participantes, se houver.
 
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
18. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em
processo administrativo específico, quando:
18.1.  Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
18.2.  Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
18.3.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/2002.
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19. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
19.1.  Por razões de interesse público;
19.2.  A pedido do fornecedor.
20. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos
participantes, se houver.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
21. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante
a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante instrumento contratual, conforme
disposto no artigo 62 da Lei Nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Federal Nº 7.892/2013.
 
22. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de (XXXX) dias úteis, (a)
efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
22.1.  Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
 
23. Previamente à formalização de cada contratação, o (nome do Órgão) realizará consulta ao SICAF para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
 
24. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 
25. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
26. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de (dias ou meses).
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
27. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
28. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas,  respectivamente,  nas Seções “DA OBRIGAÇÃO DO
CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
29. Os bens (serviços) serão recebidos na forma do LOTE “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
30. O pagamento dar-se-á na forma do LOTE “DO PAGAMENTO” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
31. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
32. A fiscalização de que trata este LOTE não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666/93.
 
33. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
34. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
35. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
 
36. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a proposta da
empresa.
 
37. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Nº 10.520/02, do Decreto Nº 3.555/00, do Decreto Federal Nº
7.892/2013, do Decreto Municipal nº 013/2017, da Lei Complementar Nº 123/06, e da Lei Nº 8.666/93, subsidiariamente.
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38. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da de cidade de Olho D’ Agua das Cunhas, Estado do Maranhão,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
Olho D’ Agua das Cunhas  - MA, xx de xxxx de 2021.
 
Representante do Órgão Representante da Empresa
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
 
ANEXO XIII
 
(..........................................................................................................)
 
Declaração EXPRESSA DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL
 
Prezados senhores,
 
A  empresa  ___________________________,  CNPJ/MF nº  ________________,  sediada  na  ____________________(endereço  completo),  por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) _________________, portador(a) da cédula de identidade/R.G. nº _________ e do CPF/MF
nº _______________, d e c l a r a para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em
especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total
conhecimento deste certame,  não possuindo ainda,  quaisquer exigências capazes de restringir  ao caráter  competitivo desta
licitação.
Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que
trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas
na Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: cf72297a19ec3ed9fd4d475077bc24e7

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021/SRP/CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
PROCESSO Nº 001255/2021/CPL
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021/SRP/CPL
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 09/03/2021 
HORÁRIO: 11:45:00 HORAS
LOCAL: Rua João Pessoa nº 56º, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas - MA.
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’  AGUA DAS CUNHAS ,  por intermédio da Pregoeiro,  designado pela Portaria  nº
029/2021 de 01 janeiro de 2021 torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicado,
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM, destinada ao registro de preço para eventual contratação de empresa para Serviços e Peças
de Reposição para Ar Condicionado para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs -
MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
 
O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 013/2017, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à
espécie.
 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, o
recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
 
1. DO OBJETO 
1.1. O presente Pregão presencial tem por objeto o registro de preço para eventual contratação de empresa para Serviços e
Peças de Reposição para Ar Condicionado para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das
Cunhãs - MA, nas especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste
Edital.
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1.1.Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e orientações da CGU, serão adotadas as seguintes medidas básicas como
forma de prevenção a proliferação do Covid19:
1.2.1 A vedação da presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes de compras pertencentes ao grupo de risco;

A vedação da entrada, na sessão, de quem não estiver usando máscara;1.
Serão disponibilizados máscaras, luvas e álcool gel (70º INPM) para todos os presentes;2.

1.2.4. A organização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes;
1.2.5. A intensificação da higienização das áreas de acesso à sala onde as sessões ocorrerão, além de higienização do próprio
recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores etc.);
1.2.6. Dentre outras medidas cabíveis.
 
1.2. O valor total estimado para o registro de preço para eventual contratação de empresa para Serviços e Peças de
Reposição para Ar Condicionado para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs -
MA, será de R$ 570.943,78 (Quinhentos e setenta mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), de
acordo com as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constante deste
Edital e seus Anexos.
2.2. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, as empresas:
a) que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS;
b) declaradas inidôneas ou se encontrem impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
c) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade do MUNICÍPIO
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS;
d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
e) estrangeiras que não funcionem no País;
f) reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
g) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
h)  que  tenham  sócios,  diretores,  administradores,  procuradores,  independentemente  da  denominação,  ou  acionistas  com
participação relevante, que esteja vinculado, sob qualquer forma, profissional ou comercialmente, a outra empresa participante
deste certame;
i) que tenham sócios, diretores, administradores, independentemente da denominação, ou acionistas com participação relevante,
que seja parente, até o terceiro grau, consanguíneo ou por afinidade, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores, dos Secretários
Municipais ou de qualquer servidor ocupante de cargo em comissão na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS;
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
2.3.  Como requisito para participação neste Pregão em SRP, o licitante deverá apresentar Declaração de Cumprimento dos
Requisitos de Habilitação podendo utilizar como modelo o constante no Anexo V do Edital fora dos Envelopes Nº: 01 e 02. A não
apresentação da declaração implicará na desclassificação imediata do licitante.
2.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas
neste edital.
2.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se como tais, nos termos do Anexo V e ANEXO VI, para que
possam ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006.
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora de qualquer envelope:
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, com todas as suas eventuais alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes a este Pregão;
b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão possuir firma reconhecida em cartório e estar
acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a";
b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não
ser aceito o credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto
de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante (legal ou procurador) da empresa
interessada;
d) Declaração de Localização e Funcionamento que indique todos os dados pertinentes (Endereço, Cidade, Estado, C.E.P., ponto de
referência,  telefone e  email)  acompanhado de fotos  da  estrutura  do(a)  licitante  (fachada,  escritório/loja  e  depósito/fábrica),
conforme modelo estabelecido no ANEXO III deste Edital, e apresentada junto ao credenciamento. A não apresentação ou a
apresentação fora dos parâmetros formais exigidos neste edital impedirá o credenciamento do licitante.
e) Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital, conforme modelo estabelecido no ANEXO XIII deste
Edital, e apresentada junto ao credenciamento. A não apresentação ou a apresentação fora dos parâmetros formais exigidos neste
edital impedirá o credenciamento do licitante.
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3.2 – Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original ou processo de cópia autenticada em
cartório competente ou cópia atestada (confere com original), por funcionário legalmente lotado na Comissão Permanente de
Licitação – CPL, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.
3.3 – Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo representante para mais
de uma empresa.
3.4 – A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a licitante de
participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante
durante a sessão pública deste Pregão Presencial.
3.4.1 – Na ausência do Credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito de ordenação das
propostas e apuração do menor preço.
3.5 – Após o Credenciamento, a Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos proponentes.
3.6 – Após o Credenciamento, será declarada aberta a sessão pela Pregoeira. A partir desse momento, estará encerrada a admissão
de novas propostas.
3.7 – Para o exercício do direito de preferência de que trata este Edital, o licitante, Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP) que desejar usufruir o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei  Complementar nº 123/2006 deverá
apresentar obrigatoriamente em separado, a seguinte documentação:
3.7.1 – Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo
licitante.
3.7.2 – Certidão específica emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo
licitante.
3.7.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se como tais, nos termos do ANEXO VI, para que possam
ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 48 a 45 da Lei Complementar 123/2006.
 
4. DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DOS ENVELOPES  
 
4.1 – Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar aa Pregoeira:
4.1.1 – 02 (dois) envelopes distintos contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, devidamente fechados e
rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da
Razão Social da licitante, os seguintes dizeres:
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  – MA
Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA
PREGÃO PRESENCIA SRP Nº 009/2021/SRP/CPL – OBJETO:
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  – MA
Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2021/SRP/CPL – OBJETO:
 
4.2. – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, consoante o art. 3º, da Lei Complementar
nº 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VI deste Edital, e apresentada fora dos
Envelopes. A Declaração deverá ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento:
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação de ME/EPP pelo
licitante.
b) Certidão específica emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo licitante.
4.3 – A Pregoeira poderá diligenciar junto aos sites oficiais da Receita Federal ou da Junta Comercial do domicílio da sede da
licitante para verificar seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.4 – A não apresentação da Declaração prevista no item 3.7.3 significa renúncia expressa e consciente da licitante, que optou por
não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, desobrigando a Pregoeira.
4.5 – Não será admitida a remessa postal dos envelopes de propostas de preços e habilitação.
4.6  –  Os  Envelopes  não  abertos  ficarão  sob  a  guarda  da  Pregoeira  e  da  Equipe  de  Apoio,  até  a  assinatura  do  Contrato
Administrativo decorrente deste Pregão.
4.7 – Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1 – Como requisito para aceitabilidade da proposta, o licitante deverá apresentar dentro do envelope 01 (proposta de preços),
Declaração podendo utilizar como modelo o constante no Anexo IV e/ou Anexo V do Edital. A não apresentação ou a apresentação
fora dos parâmetros formais exigidos neste edital implicará na desclassificação imediata da proposta do licitante.
5.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope lacrado com 01 (uma) via, impressa em papel timbrado e também
obrigatoriamente na forma de arquivo em mídia (arquivo no formato: Excel ou Word armazenado(s) em PEN-DRIVE entregue a
Comissão de Licitação) da referida licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo
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representante legal da licitante proponente, devendo conter o seguinte:
a) Número do Pregão Presencial e o nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail),  bem como dados bancários (nome e número do banco,  agência e conta corrente para fins de
pagamento);
b) Nome completo do representante legal da licitante, profissão, números do CPF/MF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;
c) Descrição detalhada do(s) ITENS/ROTAS(ns) cotado(s), em conformidade com as especificações contidas nos ANEXO I e II,
obrigatoriamente, com a indicação de unidade, quantidade;
d) Preço unitário de cada ITEM em algarismo o valor global da Proposta, em algarismos e por extenso, em moeda corrente
nacional, com no máximo duas casas decimais após a vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável;
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação;
f)  Data e assinatura do representante legal.
g) deverá
5.2.  Nos preços  ofertados deverão já  estar  considerados e  inclusos  todos os  custos  diretos  e  indiretos,  encargos,  tributos,
transporte,  seguros,  contribuições  e  obrigações  sociais,  trabalhistas  e  previdenciárias  e  outros  necessários  ao cumprimento
integral do objeto deste Pregão Presencial.
5.2.1. A Proposta de Preços deverá incluir na composição de custos as seguintes obrigações da Contratada:
a) A prestação de serviços deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a.1) mensalmente, observado o prazo de prestação de serviço, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento e/ou
Serviços.
b) efetuada a entrega agendada, caso haja necessidade, a respectiva SECRETARIA MUNICIPAL poderá solicitar realização
adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas ;
c) As prestações de serviços deverão ser realizados, conforme Ordem de Fornecimento e/ou Serviços expedida pela respectiva
SECRETARIA MUNICIPAL solicitante, incluídas as despesas com frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, etc.
5.2.2. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 5.2, não transfere a responsabilidade por
seu pagamento à PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão
pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração
Municipal.
5.2.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham
causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser realizado
sem ônus adicionais.
5.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou
qualquer item que, importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais, alterações essas que serão avaliadas pela Pregoeira.
5.4. A falta de data, rubrica, assinatura da proposta ou qualquer outro erro não poderá ser suprida pelo representante legal,
presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta, com poderes para esse fim.
5.5. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e abertura dos envelopes
Proposta e Documentação.
5.5.1. O prazo de validade não poderá ser omitido na Proposta de Preços.
5.5.2. Caso a adjudicação não ocorra dentro do período de validade da proposta, a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS  poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias.
5.5.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da sessão pública deste Pregão, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.
5.6. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão da exclusiva e da total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
5.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.
5.8. Não se admitirá Proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos materiais e
instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
5.9. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e aceitos
pela Pregoeira.
 
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1.  Todas as licitantes,  inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,  deverão apresentar a Documentação de
Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no Envelope nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo os
documentos abaixo determinados neste Edital.
6.2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira procederá à abertura do Envelope contendo os Documentos
de Habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação.
6.3. Da Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação das seguintes documentações:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, e todas as suas eventuais alterações, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede da licitante;
b)  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou Contrato  Social,  e  suas  eventuais  alterações,  ou ato  constitutivo  consolidado,  devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c)  Ato  Constitutivo  devidamente  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoa  Jurídica,  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Cópia(s) da(s) Cédula(s) de Identidade(s) ou outro documento oficial que contenha foto e Cadastro(s) de Pessoa(s) Física(s)
(CPF/MF) do proprietário,  no caso de firma individual,  e  de todos os  sócios,  no caso de empresa,  tratando-se das demais
sociedades.
6.4. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal da licitante, mediante apresentação da:

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Fornecimento, demonstrando situação regular mediante:

Certificado de Regularidade do F. G. T. S., emitido pela Caixa Econômica Federal.

e) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da: CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista,
fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho,
conforme Lei Nº: 12.440, de 07 de julho de 2011.
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:

Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

Certidão Negativa de Dívida Ativa.

g) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:

Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
Certidão Negativa de Dívida Ativa;
Alvará de Localização e Funcionamento, do domicílio ou sede da licitante, ou outro documento equivalente;
Quando a prova de regularidade de que trata a alínea "g" for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e
dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição,
observado o disposto no item 6.13.

6.5. Da Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que
comprove a boa situação financeira da empresa, avaliada pelos: Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência Geral (ISG) e
Índice de Liquidez Corrente (ILC), os quais deverão ser iguais ou maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas:

ILG =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
ISG =  _____________ATIVO TOTAL____________________

  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
ILC =  __________ATIVO CIRCULANTE_________________

  PASSIVO CIRCULANTE
a.1) As demais Sociedades e as Firmas Individuais, deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo representante legal da
empresa e por Contabilista legalmente habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, em que
se ache o Balanço transcrito, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado;
a.2) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, poderão apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial,  o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa
atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de Capital Social exigido na licitação, desde que juntada a
comprovação de sua inscrição no Simples Nacional;
a.3) As Empresas constituídas há menos de um ano, em substituição ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão
apresentar o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;
a.4) A Pessoa Jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos
da  Lei  Federal  nº  8.981/95,  deverá  apresentar,  juntamente  com o  Balanço  Patrimonial,  cópias  dos  Termos  de  Abertura  e
Encerramento da Livro Caixa.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
6.6 - Da Qualificação Técnica, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante aptidão
para executar o objeto licitado. O Atestado deverá ser apresentado em original ou cópia autenticada em cartório competente ou
pela CPL, com o nome e assinatura do signatário, legíveis;
6.7. Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz, cumprindo o
disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal de 1998 (modelo no Anexo VII).
6.8. Declaração concernente ao cumprimento do disposto do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a Declaração de Inexistência de Fato
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Impeditivo da Habilitação, nos termos do modelo no ANEXO VIII.
6.9. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS  é facultativo.
6.10. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de
preços e aos documentos de habilitação e seus Anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
6.11.  Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira,
deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
6.12. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos da Proposta de Preço e dos Documentos
de Habilitação deverão ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai executar o objeto da presente licitação, excetuando-
se:
a) da Certidão do Certificado de Regularidade do FGTS, que poderão ser da sede da pessoa jurídica;
6.13. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de
preços.
6.14. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital.
6.15. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
6.16. Serão aceitas somente cópias legíveis.
6.17. A Pregoeira se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
6.18. Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião
da participação  em certames  licitatórios,  deverão  apresentar  toda  a  documentação exigida  para  efeito  de  comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que está apresente alguma restrição.
 
7. DO PROCEDIMENTO 
7.1. No dia, hora e local designados neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento das “Propostas de Preços” e da
“Documentação de habilitação”, devendo o representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento, nos
termos do Item 3 deste Edital.
7.2. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes e os representantes legais
credenciados deverão entregar, fora dos envelopes:
a) Declaração de Localização e Funcionamento (subitem 4.1.1 –Anexo III);
b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (subitem 4.1.2 –Anexo IV);
c) Envelopes nº 01 e nº 02 (subitem 4.1.3).
7.2.1.  As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  desejarem  exercer  o  direito  de  preferência  previsto  na  Lei
Complementar nº 123/2006, deverão apresentar aa Pregoeira, fora dos envelopes:
a) Declaração de Localização e Funcionamento (subitem 4.1.1 –Anexo III);
b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (subitem 4.2.1
–Anexo V);
c) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (subitem 4.2.2. ANEXO VI);
d) Envelopes nº 01 e nº 02 (subitem 4.1.3).
7.3. A Pregoeira procederá à abertura dos Envelopes nº 01, seguindo com os atos referentes à classificação das Propostas de
Preços:
a) rubrica, conferência e leitura dos preços propostos;
b) classificação, para a fase de lances, da proposta escrita de menor preço POR ITEM, e todas aquelas apresentadas com preços
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em relação ao menor preço;
c) seleção das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados, quando não verificadas, no
mínimo, três propostas escritas de preços a partir do critério definido na alínea “b”;
d) colocação das Propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais das licitantes participem da
etapa competitiva por meio de lances verbais.
7.4. A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais.
7.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço,
realizando-se sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.
7.5.1. O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e
assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.6. Então será dado início à etapa competitiva e a Pregoeira convidará individualmente os representantes legais das licitantes
classificadas, presentes ao evento, a apresentar lances verbais em rodadas consecutivas, a começar pela licitante detentora da
proposta de maior preço, observadas as seguintes disposições:
a) os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço;
b) as licitantes só poderão ofertar um lance por rodada;
c) será vedada a oferta de lance visando ao empate;
d) quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo para analisar seus custos ou para
consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de celular. O tempo concedido não poderá exceder 05 minutos;
e) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes deste Edital;
f) a licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, ficará excluída dessa etapa e terá
mantido o seu último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem de sua formulação ou
conforme determinar a Pregoeira no momento da sessão.
7.8. Declarada encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas exclusivamente pelo critério de menor preço POR
ITEM.
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7.9. Apurado o menor preço e sendo este proposto por licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
antes  que se  proceda negociação,  a  Pregoeira  deverá verificar  a  ocorrência  de empate,  assegurando,  enquanto critério  de
desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006.
7.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
7.10. Para efeito do disposto no item 7.9, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para exercer seu direito de
preferência e apresentar proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar. O tempo concedido não poderá exceder
5 minutos, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito, observado o prazo máximo de 5 minutos;
c) no caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no item 7.9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro
poderá exercer a o direito de preferência e apresentar melhor oferta.
7.11. O exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006 somente será aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.12. Concluída a ordenação final das Propostas de Preços, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito e procedendo à negociação com o particular para obter melhores condições
para a Administração.
7.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação, devendo a Pregoeira negociar com o particular melhores condições para a Administração, após a
aplicação do item 7.10, conforme o caso.
7.14. A Pregoeira poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários, bem como os demais
esclarecimentos que julgar necessários para perfeita formação de juízo.
7.15. Aceito o preço final proposto, a Pregoeira procederá à abertura o Envelope nº 02 contendo a documentação da licitante
classificada em primeiro lugar, para verificar suas condições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital.
7.16. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, a licitante será declarada vencedora.
7.17. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos quanto a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
exigidos no Edital, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada,
ressalvada a hipótese legal prevista no item 7.19.
7.18. Se a melhor oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta
subseqüente,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  à  habilitação  da  licitante,  na  ordem de  classificação,  e  assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante, declarada vencedora e
a ela adjudicado o objeto do certame.
7.19. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.19.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis (§ 1º, art. 43 da Lei nº 123/2006), cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.19.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na decadência do direito de não ser
preterido na hipótese de contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e
no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. Neste caso, será facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, ocasião
em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas
Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no item 7.9.1.
7.19.3. Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado poderá ser adjudicado em
favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.
7.20. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preço, ajustada ao lance final, deverá ser entregue na Comissão Permanente de
Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contadas da data da lavratura da Ata.
7.21. Se não houver nenhuma manifestação de interposição de recurso devidamente registrada em Ata durante o transcurso da
sessão do Pregão por parte das licitantes presentes, a Pregoeira procederá à Adjudicação do objeto ao vencedor logo após a
apresentação da Proposta de Preço ajustada ao lance final, consoante o item 7.20.
7.22. Se houver interposição de Recurso contra atos da Pregoeira, a Adjudicação dar-se-á após o julgamento do Recurso interposto
e dado conhecimento do seu resultado.
7.23.  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  não  atenderem  às  exigências  deste  Edital,  sejam  omissas  ou  apresentem
irregularidades ou defeitos  capazes de dificultar  o  julgamento,  ou ainda as  que apresentarem preços excessivos  ou preços
manifestamente  inexeqüíveis,  assim  considerados  aqueles  que  não  venham  a  ter  demonstrada  sua  viabilidade  através  de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto.
7.24. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a Pregoeira convocará todas as licitantes classificadas para a
fase de lances para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação,
conforme previsto no artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
7.25. Nas situações previstas nos itens 7.13, 7.14 e 7.19 é lícito aa Pregoeira negociar diretamente com o representante da licitante
vencedora para que seja obtido melhor preço.
7.26. Todas as propostas de preços e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pela Pregoeira, pela sua
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Equipe de Apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão Presencial.
7.27. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de Documentação não caberá desclassificar as licitantes
por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
 
8.- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
8.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada, devendo ser entregue diretamente na
Comissão Permanente de Licitação –CPL, localizada na Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA.
8.1.2. Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame.
8.2. A Pregoeira deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar falhas ou
irregularidades na data da abertura da sessão ou depois da abertura dos envelopes de propostas, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
 
9. DOS RECURSOS 
9.1.  Dos atos  da Pregoeira  neste  processo licitatório,  poderá a  licitante,  ao  final  da sessão pública  manifestar,  imediata  e
motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, no momento da sessão deste Pregão,
importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora.
9.3. Caberá à licitante apresentar as razões dos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura
da citada Ata.
9.4. Cientes as demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos concorrentes, ficam desde logo
intimados a apresentarem contra razões também em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.5. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão Permanente de Licitação, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , localizada na Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas
 - MA.
9.6. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
9.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos por fax e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos ou em desacordo
com as regras estabelecidas neste Edital.
9.9. Os recursos e contra-razões de recursos deverão ser dirigidos aa Pregoeira e entregues diretamente na sala da Comissão
Permanente de Licitação.
9.10. Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso, devidamente informados, à consideração da Autoridade
Competente que proferirá decisão definitiva.
9.11. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente poderá
homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação com a licitante vencedora.
 
10. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores
a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação,
procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual,  após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo1.
licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
.  A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido pela Administração2.
ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no presente instrumento convocatório.
.  É  facultado à  Administração,  quando o  convocado não assinar  a  ata  de  registro  de  preços  no  prazo  e  condições3.
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.
. Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 10 e 25 do Decreto Federal Nº: 7.892/2013, serão registrados em ata os4.
preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante mais bem classificado,
segundo a ordem de classificação baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser
observada para fins de eventual contratação.
. No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as mesmas condições de habilitação5.
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante toda a vigência da ata.

 
11. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.
 
12. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto1.
Federal Nº 7.892/2013, conforme previsto na Ata de Registro de Preços anexa ao Edital.
. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o2.
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.
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13. DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E DA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
13.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Autoridade Competente convocará a empresa adjudicatária para
retirar a nota de empenho, e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo de 02 (dois) dias úteis contados da Notificação.
13.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
13.3. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato de recebimento da Nota
de Empenho, ou recusar-se a retirá-la no prazo e nas condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a
ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.
13.3.1. Na sessão de reabertura do pregão, a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente, obedecida a ordem de
classificação, para que seja obtido preço melhor.
 
14. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 
14.1. O Contrato Administrativo será celebrado entre a licitante adjudicada e a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS ,
observada a Lei Federal Nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº
123/2006 e demais normas atinentes à espécie.
14.2. Constam na Minuta do Contrato as condições e a forma do fornecimento e/ou serviço, tais como recebimento, pagamentos,
sanções, rescisão e demais obrigações dos contratantes, sendo o mesmo, parte integrante deste Edital.
14.3. A Contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de material, que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato.
14.4. O Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro do corrente ano à sua
assinatura.
14.5. A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste Pregão em SRP, em especial no que se refere
ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, inclusive quanto ao ISSQN, durante toda a execução do objeto.
 
15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
15.1. O recebimento dos objetos será efetuado por servidor(a), especialmente designado(a) da PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS .
15.2. A realização do fornecimento e/ou serviço deverá ocorrer diariamente, conforme indicação na Ordem de Fornecimento
emitida pela Autoridade Competente.
15.3. O fornecimento e/ou serviço dos objetos deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a) diariamente, observado o prazo de entrega de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento.
15.4. Os prazos de entrega poderão ser prorrogados, a critério da Autoridade Competente, desde que a Contratada formalize o
pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º,
da Lei Federal nº 8.666/1993.
15.5.  Efetuada  a  entrega  agendada,  caso  haja  necessidade,  a  respectiva  SECRETARIA  MUNICIPAL  poderá  solicitar
fornecimento e/ou serviço adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS .
15.6. A SECRETARIA MUNICIPAL, observado os prazos de entrega, emitirá o Termo de Recebimento Provisório para efeito de
posterior verificação pela comissão, quanto à conformidade do fornecimento e/ou serviço, com as características especificadas
neste Termo de Referência, na Proposta da Contratada e com as amostras entregues pela empresa contratada.
15.7. Após verificação da qualidade e quantidade dos produtos recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, cada
SECRETARIA MUNICIPAL emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.
15.8. Os objetos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada substituí-los no prazo de até 02
(dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja
observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos bens não exime a Contratada da aplicação de penalidades
por atraso no fornecimento.
15.9. O Termo de Referência (ANEXO I) estabelece que os prazos que serão contados a partir da data de entrega dos mesmos.
12.10. Caso fique comprovado vício redibitório que torne os objetos impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, a
CONTRATADA deverá substituí-los, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério da
Autoridade Competente.
15.11. A empresa ficará desobrigada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente atestado pela PREFEITURA
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  que a impropriedade no fornecimento e/ou serviço do objeto decorreu do mau uso e/ou
danos motivados por causas das quais a licitante não seja direta ou indiretamente responsável.
15.12. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do fornecimento e/ou
serviço realizado, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem do prazo de pagamento.
 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
16.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de
Ordem Bancária, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL da PREFEITURA
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS .
16.2. A Contratada deverá apresentar a respectiva nota fiscal/fatura à respectiva SECRETARIA MUNICIPAL, acompanhada da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto à Receita Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e do
Certificado de Regularidade do FGTS.
16.3. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor designado, responsável pelo recebimento dos produtos.
16.4. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento
Provisório e/ou Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.
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16.5. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude
de penalidades impostas ou inadimplência contratual,  inclusive,  sem que isso gere direito  ao reajustamento do preço ou à
atualização monetária.
16.6. A PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela Contratada.
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   
17.1.  Se  a  proponente  vencedora  não  fizer  a  comprovação  das  condições  da  habilitação  consignadas  no  Edital  ou  se,
injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e
as demais licitantes chamadas na ordem de classificação, sujeitando-se a proponente desistente às seguintes penalidades:
a) suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS , pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
17.2. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº: 8.666/1993, a licitante vencedora que descumprir
quaisquer das condições do presente Pregão, ficará sujeita às seguintes penalidades:
17.2.1. multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, em caso de atraso no
fornecimento do objeto, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);
17.2.2. no caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS , pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
17.3. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea ‘b’.
17.4.  Caberá à  Autoridade Competente  propor  a  aplicação das  penalidades previstas,  mediante  relatório  circunstanciado,
apresentando provas que justifiquem a proposição.
17.5. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções previstas neste item, dentre outras hipóteses legais, quando:
a) fornecer produto desconforme com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o produto recusado pela Contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstos neste Pregão.
17.6. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS , pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
17.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária
a ser informada pela SECRETARIA MUNICIPAL.
17.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
17.9. Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.
17.10.  Após  a  aplicação  de  qualquer  penalidade  prevista  neste  capítulo,  realizar-se  à  comunicação  escrita  à  Contratada  e
publicação na Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1.  O  presente  Edital  e  seus  Anexos,  bem como a  proposta  da  licitante  vencedora,  farão  parte  integrante  do  Contrato,
independentemente de transcrição.
18.2. É facultado aa Pregoeira ou a Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou solicitar
parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Municipal, para esclarecer ou complementar a instrução
do  processo,  vedada  à  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originariamente  da
proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.
18.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
18.4. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
18.5. As PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  – MA poderá revogar a presente licitação por razões de
interesse público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
18.6. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59, da
Lei Federal nº 8.666/1993;
b) a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e,
c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.7 – No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a
data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente Edital.
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18.8 – Com base na Lei nº 13.726/2018, todos os documentos poderão ser apresentados em seus originais ou por qualquer processo
de cópia autenticada em cartório ou cópia atestada (confere com original) por funcionário lotado na CPL ou ainda por publicação
comprovada na imprensa oficial. Podendo ser realizada a autenticação (confere com original), por funcionário lotado na CPL, com
antecedência de até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para início do certame.
18.8.1 – todas as declarações e propostas deveram ser apresentadas com firma reconhecida em cartório de cada assinatura ou
atestada por funcionário da CPL mediante apresentação de documento de identidade original com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos antes do horário marcado para início do certame, sob pena de descredenciamento, desclassifica e/ou Inabilitação.
18.9 – Todos os documentos que forem apresentados sem qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou sem atesto
(confere com original),  não serão aceitos pela Comissão, sendo a mesma automaticamente descredenciada, desclassificada e
inabilitada, ressalvando-se os documentos que podem ser conferidos via internet.
18.10 – Os documentos que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data superior a 30 (trinta) dias.
18.11 – Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica de forma genérica.
18.12. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e documentos
de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
18.13. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de
oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a
segurança da contratação.
18.14. A abertura dos envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação será sempre realizada em sessão pública,
devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira, pelos membros
da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às
propostas ou à documentação, e pelos representantes das licitantes presentes.
18.15. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação em um
único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de
imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em Sessão a ser convocada posteriormente.
18.15.1. A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á, após a etapa competitiva de lances verbais.
18.15.2. Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos representantes
legais das licitantes presentes, ficarão em poder da Pregoeira e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos.
18.16. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no dia da abertura, ou mediante
publicação na Imprensa Oficial.
18.17. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no endereço da
Comissão, até 10 (dez) dias úteis após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos pela Pregoeira.
18.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, observando-se
que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS .
18.19. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
18.20.  É  expressamente  proibida  a  veiculação  de  publicidade  acerca  do  contrato,  salvo  se  houver  prévia  autorização  da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS .
18.21. Ocorrendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a continuidade do contrato, ficará condicionada à
análise, pela Autoridade Competente, quanto ao procedimento realizado e à documentação da nova empresa, considerando todas
as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do
objeto contratado.
18.21.1. Para averiguação do disposto no item 16.20, a empresa resultante de qualquer das operações comerciais ali descritas
ficam obrigadas a apresentarem, imediatamente, a documentação comprobatória de sua situação.
18.22. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto licitado.
18.23. Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal
013/2017 e aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e
demais normas pertinentes à espécie.
18.24.  Este  Edital  e  seus  Anexos  estão  à  disposição  dos  interessados  exclusivamente,  na  COMISSÃO  PERMANENTE  DE
LICITAÇÃO/CPL da Prefeitura Municipal de OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , na Rua do SESP, s/nº, Centro, Olho D’ Agua das
Cunhas /MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 13h, onde poderão ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), que deverá ser recolhido junto aos cofres da Prefeitura através do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
18.25. Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que receberá notificações, devendo comunicar à Comissão
qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido.
18.26. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
 
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Carta Credencial
Anexo Iii - Declaração de Localização e Funcionamento
ANEXO IV - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação

ANEXO V - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte

ANEXO VI - Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
Anexo VII - Declaração de Cumprimento do art. 7º, XXXIII da CF/88
ANEXO VIII - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos da Habilitação
ANEXO IX - Minuta do Contrato Administrativo
ANEXO x - Termo de Recebimento Provisório
anexo XI - Termo de Recebimento Definitivo
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ANEXO XII - Modelo de Ata de Registro de Preços
ANEXO XIII - Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital
 
18.27 – O recebimento provisório da realização do objeto segue o teor do disposto no art. 74, inciso I, da Lei nº 8666/93.
18.28– Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o
Foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Olho D’ Agua das Cunhas, no Estado do Maranhão, excluído quaisquer outro,
por mais privilegiado que seja.
 
Olho D’ Agua das Cunhas  – MA, 19 de fevereiro de 2021.
 
EVANDRO SOUSA BARBOSA
PREGOEIRO
 
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
 
1. DO OBJETO:
1.1. O registro de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços e Peças de Reposição
para Ar Condicionado para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Olho d’Água das Cunhãs - MA.
 
1.2 Os serviços e produtos deverão ser fornecidos de acordo com as especificações técnicas apresentadas neste Termo.
 
2. DA JUSTIFICATIVA:
2.1 Tendo em vista atender as demandas administrativas das secretarias municipais de Olho d’Água das Cunhãs, faz-se necessária
a contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços e Peças de Reposição para Ar Condicionado para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA.
 
2.2 O presente termo visa orientar nas especificações e quantitativo de Serviços e Peças de Reposição para Ar Condicionado, na
estratégia de suprir obrigações da administração e da licitante vencedora, gerenciamento e prazo de entrega dos produtos/serviços
a serem fornecidos/prestados e sanções administrativas para o inadimplemento das obrigações assumidas.
 
3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. Entregar e/ou executar o objeto da presente licitação em até 5 (cinco) dias corridos, seguindo ordens e orientações da
Prefeitura, mediante Ordem de Fornecimento/Serviço autorizada pela Contratante.
3.2. Qualquer atraso na entrega/execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada
na Prefeitura, dirigida à Administração, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material;
Não acolhida à justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contrato sujeitarse-á multa nos seguintes termos:
I - 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parcela do
objeto não realizada;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada, observado o
disposto no § 5º, a partir do trigésimo primeiro dia;
III - 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia de atraso, por descumprimento do prazo de
entrega do objeto em conformidade com o edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II.
 
4. LOCAIS E CONDICÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO
4.1. O(s) produto(s)/serviços deverão ser entregue(s)/prestados nos locais indicados pela CONTRATANTE.
4.2. O(s) produto(s) objeto(s) deste PREGÃO entregue(s) será(ão) recebido(s) pela Contratante de segunda a sexta feira, das 08:00
às 14:00, devidamente acompanhados da nota fiscal com a descrição completa, bem como o número do item ao qual ele se refere
neste Termo.
4.3. Entregar os produtos devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte de carga e
descarga.
4.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, carga e descarga, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos.
4.5. Somente serão recebidos os produtos na sua totalidade da Ordem de Entrega.
4.6. O material estará sujeito à aceitação pela CONTRATANTE, a qual caberá o direito de recusar, caso o (s) material (ais) não
esteja (am) de acordo com o especificado.
4.7. Em caso de não aceitação do(s) produto(s) objeto(s) deste pregão, fica a contratada obrigada a retirá-lo(s) e a substituí-lo(s) no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação a ser expedida pela contratante; sob pena de incidência nas sanções.
4.8. Os materiais deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas, sendo que a inobservância desta
condição implicará recusa com a aplicação das penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93.
 
5. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS/SERVIÇOS
5.1 O Valor de Referência foi baseado em consultas realizadas no mercado;
5.2 Na Tabela abaixo estão relacionados os Lotes: I e II com seus respectivos Itens, com as discriminações e especificações técnicas
que deverão guardar perfeita compatibilização com as quantidades e condições descritas neste Termo de Referência.
 

SERVIÇOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AR CONDICIONADO
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 Lote I: SERVIÇOS     

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. MEDIO TOTAL

1 CARGA DE GÁS DE BEBEDOURO / FREEZER / REFRIGERADOR SERVIÇOS 75 R$297,29 R$22.296,50

2 CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS A 24000BTUS SERVIÇOS 8 R$339,42 R$2.715,36

3 CARGA DE GÁS ARC SPLIT 7000BTUS A 12000BTUS SERVIÇOS 80 R$297,29 R$23.782,93

4 CARGA DE GÁS R 410 AR CONDICIONADO SERVIÇOS 50 R$302,51 R$15.125,50

5 DESISTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 50 R$153,87 R$7.693,50

6 HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO SERVIÇOS 70 R$79,71 R$5.579,93

7 INSTALAÇÃO CENTRAL AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 70 R$424,36 R$29.705,43

8 LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$196,34 R$15.706,93

9 LIMPEZA DE FILTROS AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$48,03 R$3.842,13

10 LIMPEZA DO SISTEMA SERVIÇOS 80 R$143,42 R$11.473,33

11 LIMPEZA NO SISTEMA AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$148,64 R$11.891,20

12 PRESSÃO VERIFICAR VAZAMENTOS AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$127,41 R$10.192,53

13 REAPERTO GERAL DAS CONEXÕES AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$84,94 R$6.794,93

14 SERVIÇO DE SOLDA AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$127,41 R$10.192,53

15 SERVIÇO ELETRICO AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$127,41 R$10.192,53

16 TROCA DE CAPACITOR AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$90,17 R$7.213,33

17 TROCA DE CAPACITOR DA PLACA AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$92,59 R$7.406,93

18 TROCA DE COMPRESSOR ¼ SERVIÇOS 80 R$191,11 R$15.289,07

19 TROCA DE COMPRESSOR AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$233,58 R$18.686,67

20 TROCA DE CONDENSADOR 3x8 DE BEBEDOURO SERVIÇOS 80 R$159,43 R$12.754,13

21 TROCA DE CONDESADOR AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$265,27 R$21.221,60

22 TROCA DE DISPLAY AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$127,41 R$10.192,53

23 TROCA DE ESPOJOSO SERVIÇOS 80 R$74,49 R$5.959,20

24 TROCA DE FILTRO BEBEDOURO SERVIÇOS 80 R$48,03 R$3.842,13

25 TROCA DE PLACA PRICIPAL AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$127,41 R$10.192,53

26 TROCA DE SENSOR AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$84,94 R$6.794,93

27 TROCA DE TORNEIRAS BEBEDOURO SERVIÇOS 80 R$48,03 R$3.842,13

28 TROCA DE TURBINA AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$191,11 R$15.289,07

29 TROCA DE VALVULA DE SERVIÇO AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$180,99 R$14.479,47

30 TROCA DE VENTILADOR 1/40 SERVIÇOS 80 R$76,83 R$6.146,67

31 TROCA DE VENTILADOR AXIAL AR CONDICIONADO SPLIT SERVIÇOS 80 R$127,41 R$10.192,53
VALOR TOTAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS: R$356.688,23
(Trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos)
  Lote II: PEÇAS DE REPOSIÇÃO     

Item Descrição UND QTD Valor Unitário Valor Total

1 ABRAÇADEIRA PLASTICA UND 150 R$0,89 R$133,00

2 BASE UND 130 R$48,92 R$6.359,17

3 BUCHA 12 UND 130 R$0,92 R$119,60

4 BUCHA 8 UND 130 R$0,57 R$74,10

5 CABO DE ALIMENTAÇÃO UND 130 R$37,94 R$4.931,77

6 CABO PP 3x1,5MM M 130 R$6,56 R$852,37

7 CABO PP 3x2,5MM M 130 R$9,22 R$1.198,60

8 CAIXA DE DISJUNTOR UND 130 R$21,96 R$2.855,23

9 CANO DE COBRE 1/2 M 130 R$27,29 R$3.547,27

10 CANO DE COBRE 1/4 M 130 R$13,11 R$1.704,30

11 CANO DE COBRE 3/8 M 130 R$19,50 R$2.535,00

12 CANO DE COBRE 5/8 M 130 R$32,61 R$4.239,73

13 CAPACITOR 130MF UND 130 R$43,59 R$5.667,13

14 CAPACITOR 17MF UND 130 R$32,61 R$4.239,73

15 CAPACITOR 40MF UND 130 R$65,22 R$8.479,03

16 CAPACITOR 45MF UND 130 R$75,87 R$9.863,53

17 CAPACITOR 5MF UND 130 R$27,29 R$3.547,27

18 CAPACITOR 8MF UND 130 R$86,85 R$11.290,93

19 CAPILAR UND 130 R$27,29 R$3.547,27

20 COMPRESSOR 1 HP UND 5 R$919,44 R$4.597,22

21 COMPRESSOR 1/4 UND 4 R$627,60 R$2.510,41
22 COMPRESSOR ROTATIVO 18000 UND 4 R$1.027,59 R$4.110,37
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23 COMPRESSOR ROTATIVO 24000 UND 4 R$1.276,50 R$5.106,01
24 COMPRESSOR ROTATIVO 9000 UND 4 R$853,90 R$3.415,60
25 CONDENSADOR 3X8 UND 5 R$92,18 R$460,88
26 DISJUNTOR UND 60 R$21,96 R$1.317,80
27 FILTRO PARA BEBEDOURO UND 50 R$130,11 R$6.505,67
28 FILTRO SECADOR UND 80 R$16,31 R$1.304,53
29 FIO 4MM M 130 R$4,96 R$645,23
30 FIO 6MM M 130 R$5,89 R$766,13
31 GÁS 22 KG KG 130 R$73,74 R$9.586,63
32 MOTOR VEM COND 12000 UND 18 R$238,26 R$4.288,74
33 MOTOR VEM COND 18000 UND 6 R$270,54 R$1.623,26
34 MOTOR VEM COND 24000 UND 4 R$303,15 R$1.212,61
35 MOTOR VENTILADOR CA 9000 UND 6 R$210,98 R$1.265,86
36 MOTOR VENTILADOR EVAP.12000 UND 12 R$238,26 R$2.859,16
37 PARAFUSO 12 UND 130 R$1,10 R$142,57
38 PARAFUSO 8 UND 130 R$0,57 R$74,10
39 PLACA INTERFACE DE AR CONDICIONADO UND 50 R$157,07 R$7.853,33
40 PLACA PRINCIPAL PCI 9000BTUS A 24000BTUS UND 11 R$303,15 R$3.334,69
41 PORCA DE COBRE 1/2 UND 130 R$8,69 R$1.129,27
42 PORCA DE COBRE 1/4 UND 130 R$7,62 R$990,60
43 PORCA DE COBRE 3/8 UND 130 R$7,62 R$990,60
44 PROTETOR TERMICO UND 130 R$54,24 R$7.051,63
45 RELE DA PLACA DE AR CONDICIONADO UND 130 R$48,92 R$6.359,17
46 RELE PARA MOTOR UND 130 R$43,59 R$5.667,13
47 SENSOR DE TEMPERATURA 12000BTUS UND 130 R$92,18 R$11.982,97
48 SENSOR DE TEMPERATURA 9000BTUS UND 130 R$86,85 R$11.290,93
49 TORNEIRAS UND 130 R$19,50 R$2.535,00
50 TUBO ESPOJOSO UND 130 R$8,69 R$1.129,27
51 TURBINA 12000 BTUS UND 40 R$303,15 R$12.126,13
52 TURBINA 18000 BTUS UND 4 R$346,41 R$1.385,65
53 TURBINA 24000 BTUS UND 4 R$378,69 R$1.514,77
54 TURBINA 9000 BTUS UND 4 R$271,21 R$1.084,84
55 VALVULA DE SERVIÇOS DE 1/2 UND 40 R$86,85 R$3.474,13
56 VALVULA DE SERVIÇOS DE 1/4 UND 40 R$75,87 R$3.034,93
57 VENTILADOR 1/40 UND 50 R$86,85 R$4.342,67
VALOR TOTAL ESTIMADO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: R$214.255,55
(Duzentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$570.943,78

(Quinhentos e setenta mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos)
        
 
5.3 Estimativa de custo total de R$570.943,78 (Quinhentos e setenta mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e oito
centavos).
 
6. CONDIÇÕES ESPECIAIS
6.1. As Empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar na proposta de preço dos produtos e serviços.
6.2. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos
preços ofertados, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.
6.3. O proponente poderá ofertar apenas uma proposta, sendo facultado, todavia, a cotação de todos ou quaisquer dos itens
integrantes do objeto do pregão.
 
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentação de no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, obrigatoriamente pertinente e compatível com objeto do
pregão, expedido por entidade pública ou privado, usuária do produto em questão;
b) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do
objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida pelo pregoeiro como concordância com o teor do edital;
 
8. FORMA DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento dar-se-á em até o 30º (trigésimo) dias após a entrega dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada por servidor responsável.
8.2. O item anterior está condicionado, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável
pelo recebimento do material e conferência de quantidade, descrição e qualidade dos mesmos.
8.3. Na hipótese de emissão de Nota de Empenho ou documento equivalente para entrega, o prazo estabelecido para pagamento
será contado da entrega.
8.4. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento
será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).
8.5. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no
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primeiro dia útil subseqüente.
8.6. O Fornecedor deverá juntar à sua Nota Fiscal, as certidões de regularidade fiscal que lhe foram exigidas na habilitação para
participação desta licitação.
8.7.  Caso haja aplicação de multa,  o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no órgão em nome do
fornecedor. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou
judicialmente, se necessário.
 
9. DA VIGÊNCIA DA ATA
9.1. A vigência será de 12 (doze) meses.
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Atender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas
pela fiscalização quanto a entrega dos produtos.
10.2.  Manter  entendimento  com a  CONTRATANTE,  objetivando  evitar  interrupções  ou  paralisações  durante  a  entrega  dos
produtos.
10.3. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre os produtos contratados.
10.4. Responsabilizar-se pela procedência, qualidade da entrega dos produtos.
10.5.  A  contratada  assume como exclusivamente  seus  os  riscos  e  as  despesas  decorrentes  do  fornecimento  dos  produtos,
necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.
10.6. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda,
por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros.
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições.
11.2. Acompanhar a entrega dos materiais e execução dos serviços e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da
Contratada, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.
11.3.  Fornecer as instruções necessárias à aquisição dos produtos e cumprir com os pagamentos nas condições dos preços
pactuados.
11.4. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade
da contratada.
11.5. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da entrega do material e execução dos serviços.
11.6. A CONTRATANTE deverá, a seu critério, e através de servidor da CONTRATANTE ou de pessoas previamente designadas,
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização das entregas e execução dos serviços.
 
12. DAS PENALIDADES E MULTAS:
12.1. Em caso de não cumprimento total ou parcial do objeto especificado, fica a contratada obrigada a pagar os seguintes
percentuais:
a) multa equivalente a 2% (dois por cento) incidente sobre a parcela do contrato ou do global não cumprida;
b) Juros de 0.33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia e até 30 dias de atraso;
c) Juros de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) ao dia a partir do 31º dia de atraso, em razão da mora, sem prejuízo de
correção monetária;
d)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2. Multas e juros serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, mediante cumprimento das formalidades
exigidas.
 
13 . INEXECUÇÃO E RESCISÃO:
13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências previstas nos Arts. 77 a 80 da Lei
Federal n.º 8.666/93, neste instrumento e na Legislação Brasileira;
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.
 
14. DO FORO:
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Olho d’Água das Cunhãs-MA, para discussões de litígios decorrentes do objeto desta
especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.
 
Olho d’Água das Cunhãs - MA, 19 de fevereiro de 2021.
 
Aprovo o Termo de Referência supra
 
___________________________________
Wesly Alves de Sá
Secretário Municipal de Administração
 
(...................................................)
 
ANEXO II
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(..................................................................................................)
 
Carta Credencial
 
A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na ______________________________, neste ato representado pelo(s)
Sr.(a) ________________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa 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 OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade de
Pregão Presencial em epígrafe, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de
interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu Representante Legal, com firma reconhecida)
 
(..........................................)
 
ANEXO III
 
(......................................................................................)
 
Declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
 
Declaro,  sob  as  penalidades  da  lei,  que  a  empresa  ___________________,  CNPJ  nº  ___________,  está  localizada  e  em  pleno
funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas
atividades.
 
Endereço:
Cidade/Estado:
C.e.p.:
Ponto de referência:
telefone:
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal)
 
(.............................................)
 
ANEXO IV
 
(...................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
 
A empresa ___________________________, CNPJ n.º ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente
as  exigências  e  os  requisitos  de  habilitação  previstos  no  instrumento  convocatório  do  Pregão  em epígrafe,  realizado  pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste
certame.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(..........................................)
 
ANEXO V
 
(....................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de Pequeno PortE
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A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente
as  exigências  e  os  requisitos  de  habilitação  previstos  no  instrumento  convocatório  do  Pregão  em epígrafe,  realizado  pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no
art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste
certame.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(..........................................)
 
ANEXO VI
 
(..........................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS
OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
 
A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da lei, que é microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em
epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(.........................................)
 
ANEXO VII
 
(.....................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da CF/88
 
A empresa ________________, CNPJ nº _________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________________, R.G. nº ____________, CPF nº
_______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,
admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal)
 
(....................................................................)
 
ANEXO VIII
 
(....................................................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
 
A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________, sediada na ____________________
(endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº
8.666/93, que até a presente data, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe
nenhum pedido de falência ou concordata.
 
Local e data.
Nome e assinatura do representante legal
 
ANEXO IX
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Minuta do Contrato
 
Contrato nº __/2021
Processo nº ____/201
Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL
 
CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS EM AR
CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS ,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  - MARANHÃO / SECRETARIA
MUNICIPAL DE XXXXXXXXX E A EMPRESA --------------------------------------, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR
PRODUZIDAS:
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , sediada na Rua João Pessoa, nº 56, Centro, OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS  – MA, CNPJ/MF Nº 06.014.005/0001-50, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ___________________________,
doravante denominadas CONTRATANTES, neste ato representada(o), pela(o) Senhora(a) Secretário(a) Municipal de Olho D’ Agua
das Cunhas ,  a(o)  Sra(o).  __________________________,  brasileira(o),  CPF nº ____________________,  CI nº __________________________
SSP/_______,  residente  e  nesta  cidade,  e  do  outro  lado,  a  firma  ___________________________________,  doravante  denominada
CONTRATADA sediada na ____________________________________, neste ato representado(a) pelo(a) _________________________, C.I. nº
_________________ SSP/_______, CPF n.º ________________ tem entre si ajustado o presente CONTRATO, tendo em vista do que constam
nos autos do Processo Administrativo nº ____/2021, objeto do Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL,  submetendo-se às
cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de Serviços e Peças de Reposição
para Ar Condicionado para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Olho d’Água das Cunhãs - MA, nas
especificações,  quantidades e condições contidas no ANEXO I  e  Anexo II  -  Termo de Referência,  Proposta de Preços e na
Adjudicação do Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL.
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
2.1. Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL, a
Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor global deste Contrato é de R$________ (________________________), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente CONTRATO.
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
A  CONTRATADA fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, § 2º, da Lei
Federal nº 8.666/1993.
 
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1. O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/2021, condicionada sua eficácia à
publicação no Diário Oficial.
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO
6.1. A entrega do objeto processar-se-á de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, conforme especificações contidas no
Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº _____/2021/SRP/CPL e na Proposta da Contratada, facultada sua prorrogação nas
hipóteses previstas  no §  1º,  art.  57 da Lei  nº  8.666/93,  devidamente justificada por escrito  e  previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, da Lei nº 8.666/93, por servidor formalmente
designado para este fim, no local endereço indicado pela CONTRATANTE no Termo de Referência constante do Anexo II do Edital
do Pregão Presencial nº ______/2021/SRP/CPL.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os objetos deverão ser entregues sem nenhuma violação das embalagens, obedecidas as especificações
pertinentes e qualquer divergência com as planilhas dos Anexo I e II, obriga - se a providenciar a substituição, no prazo de 02 (dois)
dias, desde que:
a) Não atenda as especificações do Edital;
b) Seja recusada pelo almoxarifado da CONTRATANTE;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de devolução dos objetos por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as
despesas correrão por conta da Contratada.
PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada deverá informar ao Almoxarifado da CONTRATANTE o dia e a hora da entrega dos produtos,
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com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO
7.1. Os objetos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a contratada substituí-los no prazo de até 02
(dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.
PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  A  substituição  e  as  despesas  decorrentes  da  substituição  serão  de  inteira  responsabilidade  da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A substituição dos objetos não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na entrega.
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Caso  o  prazo  indicado  no  parágrafo  primeiro  não  seja  observado,  será  considerada  inexecução
contratual.
 
8. CLÁUSULA OitavA - DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso
consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário
Oficial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou
atrasos na entrega do objeto subcontratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar
suas decisões.
 
9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização do Contrato será efetuada pelo setor responsável que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de objeto inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência
destes, não implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - Da revisão de preços
10.1. O Contratante tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer
tempo em razão de fato previsível ou imprevisível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente
as obrigações pactuadas no presente instrumento.
Parágrafo primeiro -  A Contratada,  quando for  o caso,  deverá formular a CONTRATANTE requerimento para revisão deste
Contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação
da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, demonstrando o quanto o aumento de preços repercutiu no valor total
pactuado.
Parágrafo segundO - A planilha de custos referida na alínea anterior deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais
como,  notas  fiscais  de  matérias-primas,  de  transporte  de  mercadorias,  lista  de  preços  de  fabricantes,  alusivas  à  época da
elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão deste Contrato.
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota
fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento, da Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita
Federal, do Certificado de Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada por servidor responsável, credenciado pela Administração,
pelo recebimento dos produtos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA.
PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Caso  os  pagamentos  sejam  efetuados  após  o  prazo  estabelecido  no  caput  desta  cláusula,  a
CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o
limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa.
PARÁGRAFO QUARTO - Ocorrendo o pagamento antes do prazo fixado no caput, a Contratante fará jus a desconto financeiro
correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor contratado, por dia de antecipação, até o limite de 10% (dez por
cento).
PARAGRAFO QUINTO - A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela Contratada.
Parágrafo  sexto  -  Nenhum pagamento será efetuado à  CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer  obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere
direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
12.1. Caberá à CONTRATANTE:
a)  Proceder  às  advertências,  multas  e  demais  cominações  legais  pelo  descumprimento  das  obrigações  assumidas  pela
CONTRATADA.
b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos objetos, objeto deste contrato.
c) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal.
d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
e) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos objetos,  podendo recusar aqueles que não
estejam de acordo com os termos deste Contrato.
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Compete à CONTRATADA, por sua conta e exclusiva responsabilidade:
a) Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, às especificações do objeto e as cláusulas deste Contrato;
b)  Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega do(s)  produto(s)  objeto deste Contrato,
inclusive frete e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;
c)  Entregar  o  objeto,  em  conformidade  com  os  termos  da  Ordem  de  Fornecimento,  que  deverão  permanecer  sob  sua
responsabilidade até que a entrega tenha sido concluída. A entrega será concluída quando houver sido emitido o respectivo
atestado de aceitação.
d) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Fornecer os objetos nos termos especificados no objeto deste instrumento observada a respectiva quantidade e preços e
entregá-los de acordo com o prazo previsto;
f) Entregar os objetos em embalagens resistentes, que proporcione integridade do produto;
g) Entregar os objetos com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da entrega.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções
previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a CONTRATADA à multa de mora diária de 0,02%(dois
centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02 (dois) anos;
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alínea “b”.
PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  -
Maranhão,  pelo prazo de até 05 (cinco)  anos,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas
neste instrumento e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO QuINTO - Caberá à Autoridade Competente  propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no
Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.
PARÁGRAFO sÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação,
em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados
diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido
aplicadas.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - da RESCISÃO CONTRATUAL
14.1. Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;a.
o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;b.
a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento,c.
no prazo estipulado;
o atraso injustificado no início do fornecimento;d.
a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;e.
a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, totalf.
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo(a) servidor(a) designado(a) para acompanhar e fiscalizar ag.
sua execução;
o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;h.
a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;i.
a dissolução da CONTRATADA;j.
a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução destek.
Contrato;
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;l.
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridadem.
da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o
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Contrato;
a supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limiten.
permitido  no  §  1º  do  art.  65  da  Lei  nº  8.666/1993,  salvo  as  supressões  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  os
contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo emo.
caso de calamidade pública,  grave perturbação da ordem interna ou guerra,  ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem  o  mesmo  prazo,  independentemente  do  pagamento  obrigatório  de  indenizações  pelas  sucessivas  e
contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos objetos entregues,p.
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;q.
a fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal,r.
aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas ‘a’ a ‘m’ desta cláusula;
b)  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo no  processo  da  licitação,  desde  que  haja  conveniência  para  a
CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “l”  a “p” desta cláusula,  sem que haja culpa da
CONTRATADA,  será  esta  ressarcida  dos  prejuízos  regularmente  comprovados  que  houver  sofrido,  tendo  ainda  direito  aos
pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES
15.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente CONTRATO, só produzirá efeitos legais se processada por
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações
verbais.
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
16.1. A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente CONTRATO, no Diário Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1. Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Olho D’ Agua das Cunhas - Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
17.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente
Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.
 
Olho D’ Agua das Cunhas  (MA),   de  de 2021.
 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
CONTRATANTE

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADO
 

 
ANEXO X
 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
 
REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021
CONTRATADO: _________________________
OBJETO: ______________________________
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS ,  através do presente Termo,  formalizar o RECEBIMENTO
PROVISÓRIO referente ao fornecimento e/ou serviços para _________________________________, fixando esta data para a vistoria final,
a ser realizada por servidor responsável designado pela autoridade competente, que deve verificar a conformidade entre os
fornecimentos e/ou serviços executados e as Especificações indicadas no Anexo I do Pregão Presencial nº ___/2021/SRP/CPL.
 
Concluída a análise, por servidor responsável designado pela autoridade competente será elaborada Planilha Descritiva indicando
todos os objetos e/ou serviços executados pela CONTRATADA, com o fito de instruir o Processo de atesto final.
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Por estarem justos e acertados, firmam o presente Termo em três vias de igual teor.
 
OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  (MA),  de  de 2021.
 
xxxxxxxxxxxx
Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX
 
Servidor Responsável
 
TESTEMUNHAS:
 
__________________________________________________
CPF Nº
__________________________________________________
CPF Nº
 
ANEXO XI
 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
 
REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021
CONTRATADO: __________________________
OBJETO: _______________________________
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , vem, através do presente Termo, formalizar o RECEBIMENTO
DEFINITIVO referente ao fornecimento e/ou serviços para _____________, em cumprimento ao disposto no art. 73, inciso II, alínea
“b” da Lei Federal nº 8.666/93.
Certifica-se  que,  até  a  presente  data,  o  fornecimento  e/ou  serviços  foram  executados  pela  Empresa  ______________________
atenderam  às  Especificações  Técnicas  determinadas  pela  Administração  Pública  (Anexo  I  do  Pregão  Presencial  nº
____/2021/SRP/CPL) e às normas da ABNT.
Acrescente-se que o fornecimento e/ou serviços foram executados dentro do prazo fixado e em conformidade com as cláusulas do
Contrato  Administrativo,  perfazendo  gastos  no  total  de  R$  ______________  (_______________),  pagos  através  de  atesto,  com a
apresentação das Notas Fiscais atestadas por servidor responsável designado pela autoridade competente, sendo que a parcela
deverá ser paga pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de assinatura deste Termo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
Considerando  que  as  condições  pactuadas  no  Contrato  foram  fiéis  e  rigorosamente  executadas  pelas  partes,  neste  ato,
CONTRATANTE e CONTRATADA dão plena e irrevogável quitação, ressalvada a responsabilidade civil e ético-profissional da
_________________ pelo fornecimento e/ou serviços prestados, nos termos do art. 73, §2º, da Lei nº 8.666/93.
E, assim, concluída a execução do objeto do Contrato nº ____/2021, as partes assinam o presente Termo de Recebimento Definitivo
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.
 
Olho D’ Agua das Cunhas (MA),  de  de 2021.
 
xxxxxxxxxxxx
Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX
 
Servidor Responsável
 
TESTEMUNHAS:
__________________________________________________
CPF Nº
__________________________________________________
CPF Nº
ANEXO XII – MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/XXXXX
 
PREGÃO PRESENCIAL EM SRP EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021/SRP/CPL
 
PROCESSO Nº: ____/2021/CPL
 
VALIDADE: 12 (doze) meses
 
Aos ____ dias do mês de ________ de _______, o Município de Olho D’ Agua das Cunhas – MA, através da Prefeitura Municipal
d e  O l h o  D ’  A g u a  d a s  C u n h a s  ,  s i t u a d a  à
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrita no C. N. P. J. Nº: XXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pela (o) XXXXXXXXXXXXXXXXX a (o) Srº(ª). XXXX,
portador(a) da Cédula de Identidade Nº: XXXX e do C. P. F. Nº: XXXX, e em conformidade com as atribuições que lhe foram
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delegadas;
 
Nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 7.892/2013; Decreto Municipal nº 013/2017, do Decreto nº 3.555/00;
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e as demais normas legais correlatas;
 
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº ____/2021
federal/SRP/CPL, conforme Ata realizada em ____/_____/2021e homologada pelo (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de
Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa ________________,
inscrita no C. N. P. J. Nº ____________________, com sede na _______________, CEP _______________, no Município de ___________________,
neste ato representada pelo(a) Srº(ª). ______________________, portador(a) da Cédula de Identidade Nº: ___________________ e do C. P.
F. Nº: ______________, cuja proposta foi classificada em _____ (_______-) lugar no certame.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1. O objeto desta Ata é o registro de preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de Serviços e Peças
de Reposição para Ar Condicionado para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Olho d’Água das
Cunhãs - MA, visando atender às necessidades da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme especificações do Termo de Referência e
quantidades estabelecidas abaixo:
 

LOTE DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

MARCA/
FABRICANTE QUANTIDADE PREÇO

UNITÁRIO
     
     

 
2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de _________________________.
 
4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Federal Nº 7.892/2013, e na Lei Nº 8.666/93.
4.1.  Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não dos serviços, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
 
5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este LOTE não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
5.1. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada LOTE registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
5.2. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.
 
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do
art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
 
8. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
 
9. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão
gerenciador deverá:
9.1.  Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
9.2.  Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;
9.3.  Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do
certame.
 
10. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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10.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea “d”
do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
10.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
10.3.  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
 
11. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada
anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
 
12. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos
demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração
solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração
no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
 
13. É vedado ao contratado interromper os serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste
caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
 
14. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de
Preços, mediante publicação no Diário Oficial, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos
termos do parágrafo único do art. 18 do Decreto Federal Nº 7.892/2013.
 
15. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
 
16. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
 
17. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos
participantes, se houver.
 
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
18. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em
processo administrativo específico, quando:
18.1.  Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
18.2.  Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
18.3.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/2002.
 
19. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
19.1.  Por razões de interesse público;
19.2.  A pedido do fornecedor.
20. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos
participantes, se houver.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
21. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante
a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante instrumento contratual, conforme
disposto no artigo 62 da Lei Nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Federal Nº 7.892/2013.
 
22. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de (XXXX) dias úteis, (a)
efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
22.1.  Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
 
23. Previamente à formalização de cada contratação, o (nome do Órgão) realizará consulta ao SICAF para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
 
24. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 
25. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
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26. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de (dias ou meses).
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
27. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
28. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas,  respectivamente,  nas Seções “DA OBRIGAÇÃO DO
CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
29. Os bens (serviços) serão recebidos na forma do LOTE “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
30. O pagamento dar-se-á na forma do LOTE “DO PAGAMENTO” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
31. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
32. A fiscalização de que trata este LOTE não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666/93.
 
33. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
34. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
35. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
 
36. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a proposta da
empresa.
 
37. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Nº 10.520/02, do Decreto Nº 3.555/00, do Decreto Federal Nº
7.892/2013, do Decreto Municipal nº 013/2017, da Lei Complementar Nº 123/06, e da Lei Nº 8.666/93, subsidiariamente.
 
38. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da de cidade de Olho D’ Agua das Cunhas, Estado do Maranhão,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
Olho D’ Agua das Cunhas  - MA, xx de xxxx de 2021.
 
Representante do Órgão Representante da Empresa
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
 
ANEXO XIII
 
(..........................................................................................................)
 
Declaração EXPRESSA DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL
 
Prezados senhores,
 
A  empresa  ___________________________,  CNPJ/MF nº  ________________,  sediada  na  ____________________(endereço  completo),  por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) _________________, portador(a) da cédula de identidade/R.G. nº _________ e do CPF/MF
nº _______________, d e c l a r a para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em
especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total
conhecimento deste certame,  não possuindo ainda,  quaisquer exigências capazes de restringir  ao caráter  competitivo desta
licitação.
Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que
trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas
na Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.
(local e data por extenso)
 
________________________________
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(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 3c3a29ef804be7da3221c738cc01bc94

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021/SRP/CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
PROCESSO Nº 001097/2021/CPL
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021/SRP/CPL
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 09/03/2021 
HORÁRIO: 14:00:00 HORAS
LOCAL: Rua João Pessoa nº 56º, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas - MA.
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’  AGUA DAS CUNHAS ,  por intermédio da Pregoeiro,  designado pela Portaria  nº
029/2021 de 01 janeiro de 2021 torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicado,
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM, destinada ao registro de preço para eventual contratação de empresa para o fornecimento
de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
 
O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 013/2017, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à
espécie.
 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, o
recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
 
1. DO OBJETO 
1.1.  O presente Pregão presencial  tem por objeto o  registro de preço para eventual contratação de empresa para o
fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das
Cunhãs - MA, nas especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste
Edital.
1.1.Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e orientações da CGU, serão adotadas as seguintes medidas básicas como
forma de prevenção a proliferação do Covid19:
1.2.1 A vedação da presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes de compras pertencentes ao grupo de risco;

A vedação da entrada, na sessão, de quem não estiver usando máscara;1.
Serão disponibilizados máscaras, luvas e álcool gel (70º INPM) para todos os presentes;2.

1.2.4. A organização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes;
1.2.5. A intensificação da higienização das áreas de acesso à sala onde as sessões ocorrerão, além de higienização do próprio
recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores etc.);
1.2.6. Dentre outras medidas cabíveis.
 
1.2. O valor total estimado para o registro de preço para eventual contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros
Alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA,  será de R$
1.792.505,82 (Um milhão, setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), de acordo com as
especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constante deste
Edital e seus Anexos.
2.2. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, as empresas:
a) que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS;
b) declaradas inidôneas ou se encontrem impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
c) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade do MUNICÍPIO
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS;
d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
e) estrangeiras que não funcionem no País;
f) reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
g) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
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h)  que  tenham  sócios,  diretores,  administradores,  procuradores,  independentemente  da  denominação,  ou  acionistas  com
participação relevante, que esteja vinculado, sob qualquer forma, profissional ou comercialmente, a outra empresa participante
deste certame;
i) que tenham sócios, diretores, administradores, independentemente da denominação, ou acionistas com participação relevante,
que seja parente, até o terceiro grau, consanguíneo ou por afinidade, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores, dos Secretários
Municipais ou de qualquer servidor ocupante de cargo em comissão na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS;
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
2.3.  Como requisito para participação neste Pregão em SRP, o licitante deverá apresentar Declaração de Cumprimento dos
Requisitos de Habilitação podendo utilizar como modelo o constante no Anexo V do Edital fora dos Envelopes Nº: 01 e 02. A não
apresentação da declaração implicará na desclassificação imediata do licitante.
2.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas
neste edital.
2.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se como tais, nos termos do Anexo V e ANEXO VI, para que
possam ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006.
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora de qualquer envelope:
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, com todas as suas eventuais alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes a este Pregão;
b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão possuir firma reconhecida em cartório e estar
acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a";
b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não
ser aceito o credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto
de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante (legal ou procurador) da empresa
interessada;
d) Declaração de Localização e Funcionamento que indique todos os dados pertinentes (Endereço, Cidade, Estado, C.E.P., ponto de
referência,  telefone e  email)  acompanhado de fotos  da  estrutura  do(a)  licitante  (fachada,  escritório/loja  e  depósito/fábrica),
conforme modelo estabelecido no ANEXO III deste Edital, e apresentada junto ao credenciamento. A não apresentação ou a
apresentação fora dos parâmetros formais exigidos neste edital impedirá o credenciamento do licitante.
e) Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital, conforme modelo estabelecido no ANEXO XIII deste
Edital, e apresentada junto ao credenciamento. A não apresentação ou a apresentação fora dos parâmetros formais exigidos neste
edital impedirá o credenciamento do licitante.
3.2 – Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original ou processo de cópia autenticada em
cartório competente ou cópia atestada (confere com original), por funcionário legalmente lotado na Comissão Permanente de
Licitação – CPL, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.
3.3 – Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo representante para mais
de uma empresa.
3.4 – A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a licitante de
participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante
durante a sessão pública deste Pregão Presencial.
3.4.1 – Na ausência do Credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito de ordenação das
propostas e apuração do menor preço.
3.5 – Após o Credenciamento, a Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos proponentes.
3.6 – Após o Credenciamento, será declarada aberta a sessão pela Pregoeira. A partir desse momento, estará encerrada a admissão
de novas propostas.
3.7 – Para o exercício do direito de preferência de que trata este Edital, o licitante, Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP) que desejar usufruir o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei  Complementar nº 123/2006 deverá
apresentar obrigatoriamente em separado, a seguinte documentação:
3.7.1 – Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo
licitante.
3.7.2 – Certidão específica emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo
licitante.
3.7.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se como tais, nos termos do ANEXO VI, para que possam
ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 48 a 45 da Lei Complementar 123/2006.
 
4. DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DOS ENVELOPES  
 
4.1 – Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar aa Pregoeira:
4.1.1 – 02 (dois) envelopes distintos contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, devidamente fechados e
rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da
Razão Social da licitante, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  – MA
Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA
PREGÃO PRESENCIA SRP Nº 010/2021/SRP/CPL – OBJETO:
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  – MA
Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2021/SRP/CPL – OBJETO:
 
4.2. – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, consoante o art. 3º, da Lei Complementar
nº 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VI deste Edital, e apresentada fora dos
Envelopes. A Declaração deverá ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento:
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação de ME/EPP pelo
licitante.
b) Certidão específica emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo licitante.
4.3 – A Pregoeira poderá diligenciar junto aos sites oficiais da Receita Federal ou da Junta Comercial do domicílio da sede da
licitante para verificar seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.4 – A não apresentação da Declaração prevista no item 3.7.3 significa renúncia expressa e consciente da licitante, que optou por
não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, desobrigando a Pregoeira.
4.5 – Não será admitida a remessa postal dos envelopes de propostas de preços e habilitação.
4.6  –  Os  Envelopes  não  abertos  ficarão  sob  a  guarda  da  Pregoeira  e  da  Equipe  de  Apoio,  até  a  assinatura  do  Contrato
Administrativo decorrente deste Pregão.
4.7 – Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1 – Como requisito para aceitabilidade da proposta, o licitante deverá apresentar dentro do envelope 01 (proposta de preços),
Declaração podendo utilizar como modelo o constante no Anexo IV e/ou Anexo V do Edital. A não apresentação ou a apresentação
fora dos parâmetros formais exigidos neste edital implicará na desclassificação imediata da proposta do licitante.
5.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope lacrado com 01 (uma) via, impressa em papel timbrado e também
obrigatoriamente na forma de arquivo em mídia (arquivo no formato: Excel ou Word armazenado(s) em PEN-DRIVE entregue a
Comissão de Licitação) da referida licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo
representante legal da licitante proponente, devendo conter o seguinte:
a) Número do Pregão Presencial e o nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail),  bem como dados bancários (nome e número do banco,  agência e conta corrente para fins de
pagamento);
b) Nome completo do representante legal da licitante, profissão, números do CPF/MF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;
c) Descrição detalhada do(s) ITENS/ROTAS(ns) cotado(s), em conformidade com as especificações contidas nos ANEXO I e II,
obrigatoriamente, com a indicação de unidade, quantidade;
d) Preço unitário de cada ITEM em algarismo o valor global da Proposta, em algarismos e por extenso, em moeda corrente
nacional, com no máximo duas casas decimais após a vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável;
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação;
f)  Data e assinatura do representante legal.
g) deverá
5.2.  Nos preços  ofertados deverão já  estar  considerados e  inclusos  todos os  custos  diretos  e  indiretos,  encargos,  tributos,
transporte,  seguros,  contribuições  e  obrigações  sociais,  trabalhistas  e  previdenciárias  e  outros  necessários  ao cumprimento
integral do objeto deste Pregão Presencial.
5.2.1. A Proposta de Preços deverá incluir na composição de custos as seguintes obrigações da Contratada:
a) A prestação de serviços deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a.1) mensalmente, observado o prazo de prestação de serviço, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento e/ou
Serviços.
b) efetuada a entrega agendada, caso haja necessidade, a respectiva SECRETARIA MUNICIPAL poderá solicitar realização
adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas ;
c) As prestações de serviços deverão ser realizados, conforme Ordem de Fornecimento e/ou Serviços expedida pela respectiva
SECRETARIA MUNICIPAL solicitante, incluídas as despesas com frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, etc.
5.2.2. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 5.2, não transfere a responsabilidade por
seu pagamento à PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão
pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração
Municipal.
5.2.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham
causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como
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inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser realizado
sem ônus adicionais.
5.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou
qualquer item que, importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais, alterações essas que serão avaliadas pela Pregoeira.
5.4. A falta de data, rubrica, assinatura da proposta ou qualquer outro erro não poderá ser suprida pelo representante legal,
presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta, com poderes para esse fim.
5.5. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e abertura dos envelopes
Proposta e Documentação.
5.5.1. O prazo de validade não poderá ser omitido na Proposta de Preços.
5.5.2. Caso a adjudicação não ocorra dentro do período de validade da proposta, a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS  poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias.
5.5.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da sessão pública deste Pregão, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.
5.6. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão da exclusiva e da total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
5.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.
5.8. Não se admitirá Proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos materiais e
instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
5.9. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e aceitos
pela Pregoeira.
 
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1.  Todas as licitantes,  inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,  deverão apresentar a Documentação de
Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no Envelope nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo os
documentos abaixo determinados neste Edital.
6.2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira procederá à abertura do Envelope contendo os Documentos
de Habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação.
6.3. Da Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação das seguintes documentações:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, e todas as suas eventuais alterações, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede da licitante;
b)  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou Contrato  Social,  e  suas  eventuais  alterações,  ou ato  constitutivo  consolidado,  devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c)  Ato  Constitutivo  devidamente  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoa  Jurídica,  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Cópia(s) da(s) Cédula(s) de Identidade(s) ou outro documento oficial que contenha foto e Cadastro(s) de Pessoa(s) Física(s)
(CPF/MF) do proprietário,  no caso de firma individual,  e  de todos os  sócios,  no caso de empresa,  tratando-se das demais
sociedades.
6.4. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal da licitante, mediante apresentação da:

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Fornecimento, demonstrando situação regular mediante:

Certificado de Regularidade do F. G. T. S., emitido pela Caixa Econômica Federal.

e) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da: CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista,
fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho,
conforme Lei Nº: 12.440, de 07 de julho de 2011.
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:

Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

Certidão Negativa de Dívida Ativa.

g) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:

Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
Certidão Negativa de Dívida Ativa;
Alvará de Localização e Funcionamento, do domicílio ou sede da licitante, ou outro documento equivalente;
Quando a prova de regularidade de que trata a alínea "g" for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e
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dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição,
observado o disposto no item 6.13.

6.5. Da Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que
comprove a boa situação financeira da empresa, avaliada pelos: Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência Geral (ISG) e
Índice de Liquidez Corrente (ILC), os quais deverão ser iguais ou maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas:

ILG =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
ISG =  _____________ATIVO TOTAL____________________

  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
ILC =  __________ATIVO CIRCULANTE_________________

  PASSIVO CIRCULANTE
a.1) As demais Sociedades e as Firmas Individuais, deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo representante legal da
empresa e por Contabilista legalmente habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, em que
se ache o Balanço transcrito, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado;
a.2) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, poderão apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial,  o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa
atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de Capital Social exigido na licitação, desde que juntada a
comprovação de sua inscrição no Simples Nacional;
a.3) As Empresas constituídas há menos de um ano, em substituição ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão
apresentar o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;
a.4) A Pessoa Jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos
da  Lei  Federal  nº  8.981/95,  deverá  apresentar,  juntamente  com o  Balanço  Patrimonial,  cópias  dos  Termos  de  Abertura  e
Encerramento da Livro Caixa.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
6.6 - Da Qualificação Técnica, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante aptidão
para executar o objeto licitado. O Atestado deverá ser apresentado em original ou cópia autenticada em cartório competente ou
pela CPL, com o nome e assinatura do signatário, legíveis;
6.7. Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz, cumprindo o
disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal de 1998 (modelo no Anexo VII).
6.8. Declaração concernente ao cumprimento do disposto do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a Declaração de Inexistência de Fato
Impeditivo da Habilitação, nos termos do modelo no ANEXO VIII.
6.9. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS  é facultativo.
6.10. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de
preços e aos documentos de habilitação e seus Anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
6.11.  Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira,
deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
6.12. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos da Proposta de Preço e dos Documentos
de Habilitação deverão ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai executar o objeto da presente licitação, excetuando-
se:
a) da Certidão do Certificado de Regularidade do FGTS, que poderão ser da sede da pessoa jurídica;
6.13. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de
preços.
6.14. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital.
6.15. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
6.16. Serão aceitas somente cópias legíveis.
6.17. A Pregoeira se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
6.18. Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião
da participação  em certames  licitatórios,  deverão  apresentar  toda  a  documentação exigida  para  efeito  de  comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que está apresente alguma restrição.
 
7. DO PROCEDIMENTO 
7.1. No dia, hora e local designados neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento das “Propostas de Preços” e da
“Documentação de habilitação”, devendo o representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento, nos
termos do Item 3 deste Edital.
7.2. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes e os representantes legais
credenciados deverão entregar, fora dos envelopes:
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a) Declaração de Localização e Funcionamento (subitem 4.1.1 –Anexo III);
b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (subitem 4.1.2 –Anexo IV);
c) Envelopes nº 01 e nº 02 (subitem 4.1.3).
7.2.1.  As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  desejarem  exercer  o  direito  de  preferência  previsto  na  Lei
Complementar nº 123/2006, deverão apresentar aa Pregoeira, fora dos envelopes:
a) Declaração de Localização e Funcionamento (subitem 4.1.1 –Anexo III);
b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (subitem 4.2.1
–Anexo V);
c) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (subitem 4.2.2. ANEXO VI);
d) Envelopes nº 01 e nº 02 (subitem 4.1.3).
7.3. A Pregoeira procederá à abertura dos Envelopes nº 01, seguindo com os atos referentes à classificação das Propostas de
Preços:
a) rubrica, conferência e leitura dos preços propostos;
b) classificação, para a fase de lances, da proposta escrita de menor preço POR ITEM, e todas aquelas apresentadas com preços
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em relação ao menor preço;
c) seleção das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados, quando não verificadas, no
mínimo, três propostas escritas de preços a partir do critério definido na alínea “b”;
d) colocação das Propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais das licitantes participem da
etapa competitiva por meio de lances verbais.
7.4. A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais.
7.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço,
realizando-se sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.
7.5.1. O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e
assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.6. Então será dado início à etapa competitiva e a Pregoeira convidará individualmente os representantes legais das licitantes
classificadas, presentes ao evento, a apresentar lances verbais em rodadas consecutivas, a começar pela licitante detentora da
proposta de maior preço, observadas as seguintes disposições:
a) os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço;
b) as licitantes só poderão ofertar um lance por rodada;
c) será vedada a oferta de lance visando ao empate;
d) quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo para analisar seus custos ou para
consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de celular. O tempo concedido não poderá exceder 05 minutos;
e) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes deste Edital;
f) a licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, ficará excluída dessa etapa e terá
mantido o seu último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem de sua formulação ou
conforme determinar a Pregoeira no momento da sessão.
7.8. Declarada encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas exclusivamente pelo critério de menor preço POR
ITEM.
7.9. Apurado o menor preço e sendo este proposto por licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
antes  que se  proceda negociação,  a  Pregoeira  deverá verificar  a  ocorrência  de empate,  assegurando,  enquanto critério  de
desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006.
7.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
7.10. Para efeito do disposto no item 7.9, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para exercer seu direito de
preferência e apresentar proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar. O tempo concedido não poderá exceder
5 minutos, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito, observado o prazo máximo de 5 minutos;
c) no caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no item 7.9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro
poderá exercer a o direito de preferência e apresentar melhor oferta.
7.11. O exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006 somente será aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.12. Concluída a ordenação final das Propostas de Preços, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito e procedendo à negociação com o particular para obter melhores condições
para a Administração.
7.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação, devendo a Pregoeira negociar com o particular melhores condições para a Administração, após a
aplicação do item 7.10, conforme o caso.
7.14. A Pregoeira poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários, bem como os demais
esclarecimentos que julgar necessários para perfeita formação de juízo.
7.15. Aceito o preço final proposto, a Pregoeira procederá à abertura o Envelope nº 02 contendo a documentação da licitante
classificada em primeiro lugar, para verificar suas condições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital.
7.16. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, a licitante será declarada vencedora.
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7.17. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos quanto a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
exigidos no Edital, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada,
ressalvada a hipótese legal prevista no item 7.19.
7.18. Se a melhor oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta
subseqüente,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  à  habilitação  da  licitante,  na  ordem de  classificação,  e  assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante, declarada vencedora e
a ela adjudicado o objeto do certame.
7.19. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.19.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis (§ 1º, art. 43 da Lei nº 123/2006), cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.19.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na decadência do direito de não ser
preterido na hipótese de contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e
no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. Neste caso, será facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, ocasião
em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas
Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no item 7.9.1.
7.19.3. Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado poderá ser adjudicado em
favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.
7.20. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preço, ajustada ao lance final, deverá ser entregue na Comissão Permanente de
Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contadas da data da lavratura da Ata.
7.21. Se não houver nenhuma manifestação de interposição de recurso devidamente registrada em Ata durante o transcurso da
sessão do Pregão por parte das licitantes presentes, a Pregoeira procederá à Adjudicação do objeto ao vencedor logo após a
apresentação da Proposta de Preço ajustada ao lance final, consoante o item 7.20.
7.22. Se houver interposição de Recurso contra atos da Pregoeira, a Adjudicação dar-se-á após o julgamento do Recurso interposto
e dado conhecimento do seu resultado.
7.23.  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  não  atenderem  às  exigências  deste  Edital,  sejam  omissas  ou  apresentem
irregularidades ou defeitos  capazes de dificultar  o  julgamento,  ou ainda as  que apresentarem preços excessivos  ou preços
manifestamente  inexeqüíveis,  assim  considerados  aqueles  que  não  venham  a  ter  demonstrada  sua  viabilidade  através  de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto.
7.24. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a Pregoeira convocará todas as licitantes classificadas para a
fase de lances para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação,
conforme previsto no artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
7.25. Nas situações previstas nos itens 7.13, 7.14 e 7.19 é lícito aa Pregoeira negociar diretamente com o representante da licitante
vencedora para que seja obtido melhor preço.
7.26. Todas as propostas de preços e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pela Pregoeira, pela sua
Equipe de Apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão Presencial.
7.27. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de Documentação não caberá desclassificar as licitantes
por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
 
8.- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
8.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada, devendo ser entregue diretamente na
Comissão Permanente de Licitação –CPL, localizada na Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA.
8.1.2. Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame.
8.2. A Pregoeira deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar falhas ou
irregularidades na data da abertura da sessão ou depois da abertura dos envelopes de propostas, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
 
9. DOS RECURSOS 
9.1.  Dos atos  da Pregoeira  neste  processo licitatório,  poderá a  licitante,  ao  final  da sessão pública  manifestar,  imediata  e
motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, no momento da sessão deste Pregão,
importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora.
9.3. Caberá à licitante apresentar as razões dos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura
da citada Ata.
9.4. Cientes as demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos concorrentes, ficam desde logo
intimados a apresentarem contra razões também em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.5. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão Permanente de Licitação, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , localizada na Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas
 - MA.
9.6. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
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9.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos por fax e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos ou em desacordo
com as regras estabelecidas neste Edital.
9.9. Os recursos e contra-razões de recursos deverão ser dirigidos aa Pregoeira e entregues diretamente na sala da Comissão
Permanente de Licitação.
9.10. Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso, devidamente informados, à consideração da Autoridade
Competente que proferirá decisão definitiva.
9.11. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente poderá
homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação com a licitante vencedora.
 
10. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores
a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação,
procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual,  após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo1.
licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
.  A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido pela Administração2.
ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no presente instrumento convocatório.
.  É  facultado à  Administração,  quando o  convocado não assinar  a  ata  de  registro  de  preços  no  prazo  e  condições3.
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.
. Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 10 e 25 do Decreto Federal Nº: 7.892/2013, serão registrados em ata os4.
preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante mais bem classificado,
segundo a ordem de classificação baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser
observada para fins de eventual contratação.
. No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as mesmas condições de habilitação5.
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante toda a vigência da ata.

 
11. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.
 
12. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto1.
Federal Nº 7.892/2013, conforme previsto na Ata de Registro de Preços anexa ao Edital.
. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o2.
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.

 
13. DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E DA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
13.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Autoridade Competente convocará a empresa adjudicatária para
retirar a nota de empenho, e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo de 02 (dois) dias úteis contados da Notificação.
13.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
13.3. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato de recebimento da Nota
de Empenho, ou recusar-se a retirá-la no prazo e nas condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a
ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.
13.3.1. Na sessão de reabertura do pregão, a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente, obedecida a ordem de
classificação, para que seja obtido preço melhor.
 
14. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 
14.1. O Contrato Administrativo será celebrado entre a licitante adjudicada e a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS ,
observada a Lei Federal Nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº
123/2006 e demais normas atinentes à espécie.
14.2. Constam na Minuta do Contrato as condições e a forma do fornecimento e/ou serviço, tais como recebimento, pagamentos,
sanções, rescisão e demais obrigações dos contratantes, sendo o mesmo, parte integrante deste Edital.
14.3. A Contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de material, que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato.
14.4. O Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro do corrente ano à sua
assinatura.
14.5. A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste Pregão em SRP, em especial no que se refere
ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, inclusive quanto ao ISSQN, durante toda a execução do objeto.
 
15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
15.1. O recebimento dos objetos será efetuado por servidor(a), especialmente designado(a) da PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS .
15.2. A realização do fornecimento e/ou serviço deverá ocorrer diariamente, conforme indicação na Ordem de Fornecimento
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emitida pela Autoridade Competente.
15.3. O fornecimento e/ou serviço dos objetos deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a) diariamente, observado o prazo de entrega de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento.
15.4. Os prazos de entrega poderão ser prorrogados, a critério da Autoridade Competente, desde que a Contratada formalize o
pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º,
da Lei Federal nº 8.666/1993.
15.5.  Efetuada  a  entrega  agendada,  caso  haja  necessidade,  a  respectiva  SECRETARIA  MUNICIPAL  poderá  solicitar
fornecimento e/ou serviço adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS .
15.6. A SECRETARIA MUNICIPAL, observado os prazos de entrega, emitirá o Termo de Recebimento Provisório para efeito de
posterior verificação pela comissão, quanto à conformidade do fornecimento e/ou serviço, com as características especificadas
neste Termo de Referência, na Proposta da Contratada e com as amostras entregues pela empresa contratada.
15.7. Após verificação da qualidade e quantidade dos produtos recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, cada
SECRETARIA MUNICIPAL emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.
15.8. Os objetos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada substituí-los no prazo de até 02
(dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja
observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos bens não exime a Contratada da aplicação de penalidades
por atraso no fornecimento.
15.9. O Termo de Referência (ANEXO I) estabelece que os prazos que serão contados a partir da data de entrega dos mesmos.
12.10. Caso fique comprovado vício redibitório que torne os objetos impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, a
CONTRATADA deverá substituí-los, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério da
Autoridade Competente.
15.11. A empresa ficará desobrigada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente atestado pela PREFEITURA
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  que a impropriedade no fornecimento e/ou serviço do objeto decorreu do mau uso e/ou
danos motivados por causas das quais a licitante não seja direta ou indiretamente responsável.
15.12. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do fornecimento e/ou
serviço realizado, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem do prazo de pagamento.
 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
16.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de
Ordem Bancária, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL da PREFEITURA
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS .
16.2. A Contratada deverá apresentar a respectiva nota fiscal/fatura à respectiva SECRETARIA MUNICIPAL, acompanhada da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto à Receita Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e do
Certificado de Regularidade do FGTS.
16.3. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor designado, responsável pelo recebimento dos produtos.
16.4. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento
Provisório e/ou Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.
16.5. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude
de penalidades impostas ou inadimplência contratual,  inclusive,  sem que isso gere direito  ao reajustamento do preço ou à
atualização monetária.
16.6. A PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela Contratada.
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   
17.1.  Se  a  proponente  vencedora  não  fizer  a  comprovação  das  condições  da  habilitação  consignadas  no  Edital  ou  se,
injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e
as demais licitantes chamadas na ordem de classificação, sujeitando-se a proponente desistente às seguintes penalidades:
a) suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS , pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
17.2. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº: 8.666/1993, a licitante vencedora que descumprir
quaisquer das condições do presente Pregão, ficará sujeita às seguintes penalidades:
17.2.1. multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, em caso de atraso no
fornecimento do objeto, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);
17.2.2. no caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS , pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
17.3. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea ‘b’.
17.4.  Caberá à  Autoridade Competente  propor  a  aplicação das  penalidades previstas,  mediante  relatório  circunstanciado,
apresentando provas que justifiquem a proposição.
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17.5. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções previstas neste item, dentre outras hipóteses legais, quando:
a) fornecer produto desconforme com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o produto recusado pela Contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstos neste Pregão.
17.6. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS , pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
17.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária
a ser informada pela SECRETARIA MUNICIPAL.
17.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
17.9. Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.
17.10.  Após  a  aplicação  de  qualquer  penalidade  prevista  neste  capítulo,  realizar-se  à  comunicação  escrita  à  Contratada  e
publicação na Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1.  O  presente  Edital  e  seus  Anexos,  bem como a  proposta  da  licitante  vencedora,  farão  parte  integrante  do  Contrato,
independentemente de transcrição.
18.2. É facultado aa Pregoeira ou a Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou solicitar
parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Municipal, para esclarecer ou complementar a instrução
do  processo,  vedada  à  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originariamente  da
proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.
18.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
18.4. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
18.5. As PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  – MA poderá revogar a presente licitação por razões de
interesse público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
18.6. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59, da
Lei Federal nº 8.666/1993;
b) a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e,
c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.7 – No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a
data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente Edital.
18.8 – Com base na Lei nº 13.726/2018, todos os documentos poderão ser apresentados em seus originais ou por qualquer processo
de cópia autenticada em cartório ou cópia atestada (confere com original) por funcionário lotado na CPL ou ainda por publicação
comprovada na imprensa oficial. Podendo ser realizada a autenticação (confere com original), por funcionário lotado na CPL, com
antecedência de até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para início do certame.
18.8.1 – todas as declarações e propostas deveram ser apresentadas com firma reconhecida em cartório de cada assinatura ou
atestada por funcionário da CPL mediante apresentação de documento de identidade original com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos antes do horário marcado para início do certame, sob pena de descredenciamento, desclassifica e/ou Inabilitação.
18.9 – Todos os documentos que forem apresentados sem qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou sem atesto
(confere com original),  não serão aceitos pela Comissão, sendo a mesma automaticamente descredenciada, desclassificada e
inabilitada, ressalvando-se os documentos que podem ser conferidos via internet.
18.10 – Os documentos que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data superior a 30 (trinta) dias.
18.11 – Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica de forma genérica.
18.12. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e documentos
de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
18.13. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de
oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a
segurança da contratação.
18.14. A abertura dos envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação será sempre realizada em sessão pública,
devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira, pelos membros
da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às
propostas ou à documentação, e pelos representantes das licitantes presentes.
18.15. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação em um
único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de
imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em Sessão a ser convocada posteriormente.
18.15.1. A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á, após a etapa competitiva de lances verbais.
18.15.2. Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos representantes
legais das licitantes presentes, ficarão em poder da Pregoeira e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos.
18.16. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no dia da abertura, ou mediante
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publicação na Imprensa Oficial.
18.17. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no endereço da
Comissão, até 10 (dez) dias úteis após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos pela Pregoeira.
18.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, observando-se
que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS .
18.19. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
18.20.  É  expressamente  proibida  a  veiculação  de  publicidade  acerca  do  contrato,  salvo  se  houver  prévia  autorização  da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS .
18.21. Ocorrendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a continuidade do contrato, ficará condicionada à
análise, pela Autoridade Competente, quanto ao procedimento realizado e à documentação da nova empresa, considerando todas
as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do
objeto contratado.
18.21.1. Para averiguação do disposto no item 16.20, a empresa resultante de qualquer das operações comerciais ali descritas
ficam obrigadas a apresentarem, imediatamente, a documentação comprobatória de sua situação.
18.22. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto licitado.
18.23. Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal
013/2017 e aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e
demais normas pertinentes à espécie.
18.24.  Este  Edital  e  seus  Anexos  estão  à  disposição  dos  interessados  exclusivamente,  na  COMISSÃO  PERMANENTE  DE
LICITAÇÃO/CPL da Prefeitura Municipal de OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , na Rua do SESP, s/nº, Centro, Olho D’ Agua das
Cunhas /MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 13h, onde poderão ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), que deverá ser recolhido junto aos cofres da Prefeitura através do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
18.25. Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que receberá notificações, devendo comunicar à Comissão
qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido.
18.26. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
 
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Carta Credencial
Anexo Iii - Declaração de Localização e Funcionamento
ANEXO IV - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação

ANEXO V - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte

ANEXO VI - Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
Anexo VII - Declaração de Cumprimento do art. 7º, XXXIII da CF/88
ANEXO VIII - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos da Habilitação
ANEXO IX - Minuta do Contrato Administrativo
ANEXO x - Termo de Recebimento Provisório
anexo XI - Termo de Recebimento Definitivo
ANEXO XII - Modelo de Ata de Registro de Preços
ANEXO XIII - Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital
 
18.27 – O recebimento provisório da realização do objeto segue o teor do disposto no art. 74, inciso I, da Lei nº 8666/93.
18.28– Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o
Foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Olho D’ Agua das Cunhas, no Estado do Maranhão, excluído quaisquer outro,
por mais privilegiado que seja.
 
Olho D’ Agua das Cunhas  – MA, 19 de fevereiro de 2021.
 
EVANDRO SOUSA BARBOSA
PREGOEIRO
 
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
 
1. DO OBJETO:
1.1. O registro de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA.
 
1.2 Os matérias deverão ser fornecidos de acordo com as especificações técnicas apresentadas neste Termo.
 
2. DA JUSTIFICATIVA:
2.1 Tendo em vista atender as demandas administrativas das Secretarias Municipais, faz-se necessária a contratação de empresa
especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho
d’Água das Cunhãs - MA.
 
2.2 O presente termo visa orientar nas especificações e quantitativo de Gêneros Alimentícios, na estratégia de suprir obrigações da
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administração  e  da  licitante  vencedora,  gerenciamento  e  prazo  de  entrega  dos  produtos  a  serem  fornecidos  e  sanções
administrativas para o inadimplemento das obrigações assumidas.
 
3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. Entregar o objeto da presente licitação em até 10 (dez) dias corridos, seguindo ordens e orientações da Prefeitura, mediante
Ordem de Fornecimento autorizada pela Contratante.
3.2.  Qualquer atraso na entrega das obrigações assumidas deverá,  obrigatoriamente,  constar de justificativa protocolada na
Prefeitura, dirigida à Administração, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material;
Não acolhida à justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contrato sujeitar-se-á multa nos seguintes termos:
I - 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parcela do
objeto não realizada;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada, observado o
disposto no § 5º, a partir do trigésimo primeiro dia;
III - 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia de atraso, por descumprimento do prazo de
entrega do objeto em conformidade com o edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II.
 
4. LOCAIS E CONDICÕES DE ENTREGA
4.1. O(s) produto(s)deverão ser entregue(s) nos locais indicados pela CONTRATANTE.
4.2. O(s) produto(s) objeto(s) deste PREGÃO entregue(s) será(ão) recebido(s) pela Contratante de segunda a sexta feira, das 08:00
às 14:00, devidamente acompanhados da nota fiscal com a descrição completa, bem como o número do item ao qual ele se refere
neste Termo.
4.3. Entregar os produtos devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte de carga e
descarga.
4.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, carga e descarga, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos.
4.5. Somente serão recebidos os produtos na sua totalidade da Ordem de Entrega.
4.6. O material estará sujeito à aceitação pela CONTRATANTE, a qual caberá o direito de recusar, caso o (s) material (ais) não
esteja (am) de acordo com o especificado.
4.7. Em caso de não aceitação do(s) produto(s) objeto(s) deste pregão, fica a contratada obrigada a retirá-lo(s) e a substituí-lo(s) no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação a ser expedida pela contratante; sob pena de incidência nas sanções.
4.8. Os materiais deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas, sendo que a inobservância desta
condição implicará recusa com a aplicação das penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93.
 
5. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS
5.1 O Valor de Referência foi baseado em consultas realizadas no mercado;
5.2 Na Tabela abaixo estão relacionados o Lote Único com seus respectivos Itens, com as discriminações e especificações técnicas
que deverão guardar perfeita compatibilização com as quantidades e condições descritas neste Termo de Referência.
 
LOTE UNICO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR
MEDIO VALOR TOTAL

1

ACHOCOLATADOEspecificação : produto em pó, contendo Açúcar,
cacau, extrato de malte, sal, leite em pó desnatado, soro de leite
em pó, vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D3, e PP), estabilizante, lecitina
de soja e aromatizantes. contendo glúten, vitaminado, obtido de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de
parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros
detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo,
cheiro característico e sabor doce em pacotes de 1kg enriquecido
com vitaminas e sais minerais. Embalagens íntegras. Não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas, perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto e embalagem. Deverá
apresentar validade mínima de 18 (seis) meses a partir da data de
entrega. Indicação da marca do fabricante.

pacote 2.025 R$16,89 R$34.209,00

2

AÇUCAR CRISTAL Especificação: composição origem vegetal
sacarose de cana de açúcar, embalagem primária transparente em
pacotes impermeáveis e lacrados de 01 kg, não furadas e
estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos,
microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o
armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter os dados de
identificação e procedência data de fabricação e validade
expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade
mínima de 12 meses da data de entrega do produto. Indicação da
marca do fabricante

pacote 7.500 R$4,75 R$35.650,00
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3

ADOÇANTE FRASCO Especificação : Composição: água,
edulcorantes artificiais: sacarose e acasula-me-k, espessante,
carboximetil celulose, conservante benzo ato de sódio e acidulante
ácido cítrico. não contem glúten, em frascos de 100ml, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.

unidade 2025 R$4,96 R$10.037,25

4
ALFACE CRESPA GRANDE Especificação : O produto deve mostrar
folhas limpas, frescas, livres de manchas escuras ou viscosas. Além
disso, as bordas das folhas não devem ter sinais de cor marrom ou
amarelo. Peso médio 250 g o pé.

maço 525 R$3,13 R$1.645,00

5
ALHO Especificação : Alho de 1ª qualidade - Grupo comum, roxo,
tipo especial; - embalagem de 200grs, com dizeres de rotulagem
em pacotes e prazo de validade.

kg 187 R$36,92 R$6.904,66

6

ARROZ TIPO I Especificação : branco, tipo I, não parborizado,
polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de safra
corrente, tipo subgrupo polido, embalagem primária plástica de 1
kg, Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas
livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham
a comprometer o armazenamento e a saúde humana. (Não
apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou
esverdeadas e não ter sabor ardido) Selecionados eletronicamente
grão em grão. A embalagem secundária deve ser fardo
termossoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua
integridade Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da
data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens
danificadas

pacote 20.250 R$6,46 R$130.815,00

7 AVEIA Especificação : apresentação flocos, prazo de validade 01
ano (fechado), aplicação mingau, caixa com 200 gramas. unidade 1.012 R$4,05 R$4.098,60

8 BATATA DOCE Especificação: Tamanho médio, nova, isenta de
enfermidades, material terroso, isenta de sujidades. kg 525 R$8,45 R$4.434,50

9
BATATA INGLESA IN NATURA Especificação : média, lavada,
inteira, não amassada, com cor e odor característicos. Não serão
aceitas batatas estragadas, murchas, com brotos, ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

kg 525 R$9,11 R$4.781,00

10
BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Especificação : embalagem plástica
contendo 400 gramas, isento de mofo, odores estranhos e
substâncias nocivas, embalagens plástica prazo mínimo de
validade de 06 meses, a partir da data de entrega.

pacote 7.500 R$4,80 R$36.025,00

11

BISCOITO TIPO MAISENA Especificação : Produzido a partir de
matérias - primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria
terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa
bem assada, redondo, classificação doce, enriquecido de vitaminas,
0% gordura trans, classificação doce, características adicionais
sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos.
Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagens plásticas internas de
400g. Validade: mínima de 09 meses a contar da data de entrega.
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

pacote 3.000 R$4,96 R$14.870,00

12
BISCOITO TIPO SALGADO Especificação : embalagem plástica
contendo 400 gramas, isento de mofo, odores estranhos e
substâncias nocivas, embalagens plástica prazo mínimo de
validade de 06 meses, a partir da data de entrega.

pacote 7.500 R$4,45 R$33.400,00

13

CAFÉ TIPO TORRADO Especificação : apresentação moída, tipo
embalagem alto vácuo, com selo de pureza ABIC, tipo tijolinho,
livre de parasitas, odores estranhos e substâncias nocivas, pacote
com 250 gramas, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir
da data de entrega.

pacote 7.875 R$6,42 R$50.583,75

14 CARNE BOVINADE2ª  QUALIDADE  (COM OSSO) kg 3.000 R$28,32 R$84.970,00

15

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CHÃ DE DENTRO
Especificação : apresentação bife, de primeira qualidade, limpa
sem ossos, sem pele, pouca gordura, no máximo (máximo 3% de
gordura) sem pelancas, isentas de aditivos ou substâncias
estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas),

kg 2.025 R$38,44 R$77.834,25
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16

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA Especificação :
resfriada, no máximo 5% de sebo e gordura, cor aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, subdividida (cortada.) embalagem em
filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais.

kg 1.012 R$28,32 R$28.663,21

17

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO Especificação : Cor
vermelha brilhante ou púrpura, congelada até -12ºC, com odor e
sabor característicos e percentual aceitável de no máximo 3% de
gordura. Peça Inteira, do tipo coxão mole, coxão duro, alcatra,
contrafilé ou patinho. Em pacotes de 1 kg, devidamente selada,
com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência,
Características adicionais limpa e resfriada.

kg 1.012 R$32,37 R$32.758,44

18

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO PALETA Especificação : moída,
sem ossos e músculos, magra, congelada, sem gordura e sebo,
isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias
ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas
químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente,
isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. Em pacotes de
1 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade,
produto e marca/procedência.

kg 1.012 R$32,37 R$32.758,44

19 CARNE BOVINA MOIDA Especificação : Carne bovina moída de
primeira qualidade. kg 2.025 R$14,36 R$29.085,75

20

CARNE BOVINA TIPO ALCATRA EM BIFE:Especificação : Fresca e
resfriada; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; acondicionado
em saco de polietileno transparente, atômico, resistente;
hermeticamente fechado, pesando entre 07 a 08 Kg; suas
condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto
12486/78) e (Decreto M.A. 2244/97)

kg 1.012 R$38,44 R$38.897,91

21

CEBOLA BRANCA DE CABEÇA CRUA IN NATURA Especificação :
inteira, tamanho média, não amassada, livres de materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte inadequados. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão
de qualidade.

kg 480 R$7,79 R$3.737,60

22

CEBOLA ROXA DE CABEÇA CRUA IN NATURA Especificação :
inteira, tamanho média, não amassada, livres de materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte inadequados. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão
de qualidade.

kg 480 R$10,31 R$4.950,40

23
CHÁ Especificação : livre de parasitas, mofo e de qualquer
substâncias nocivas, odores estranhos, prazo de validade mínimo
de 06 meses a partir da data de entrega. Caixa com 15 gramas,
contendo 15 saquinhos cada caixa.

caixa 3112 R$3,79 R$11.804,85

24

CHEIRO VERDE CRU IN NATURA Especificação : O cheiro verde
precisa ser fresco, com uma cor verde profundo e aparência
viçosa, inteiro, não amassado, livre de matéria terrosa, parasitas,
fungos e vestígios de insetos, Os maços não podem ter folhas que
estão murchas ou amarelas. Composição: coentro e cebolinha Em
maço com no mínimo 300g.

maço 1012 R$3,24 R$3.278,88

25

CONDIMENTO APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL Especificação :
matéria-prima pimenta do reino, aspecto físico pó, isento de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de
umidade, pacote com 100 gramas, na embalagem deverá conter
número de lote, data de validade e quantidade do produto.

pacote 202 R$1,57 R$317,14

26

CORANTE, Especificação : Colorífico em pó fino homogêneo,
obtido de frutos maduros de urucum, limpos. Cor: vermelho
intensa, embalagem plástica com 100 g, com cheiro e sabor
próprios para consumo humano e em conformidade com a
legislação em vigor.

unidade 300 R$1,87 R$561,00

27

COXAESOBRE-COXA  DE  FRANGO Especificação: (CORTES
CONGELADOS E NÃO TEMPERADOS, ACONDICIONADOS EM
EMBALAGEM PLÁSTICA). SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE
ATÉ 8% NO PESO LIQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM
RELAÇÃO AO PESO CONGELADO.

kg 2025 R$15,98 R$32.366,25

28
CREMOGEMA Especificação : Amido de milho, para o preparo de
mingau sabores baunilha, chocolate e morango, açúcar, vitaminas
(A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro) condicionado em
embalagem de papel resistente de 200 gramas.

unidade 600 R$5,97 R$3.580,00
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29

EXTRATO DE TOMATE (EXTRATO ALIMENTÍCIO) Especificação :
extrato de tomate concentrado simples, sem aditivos químicos,
isento de fermentação, características adicionais: maduros,
selecionados, sem pele e sem sementes ingrediente básico tomate,
prazo validade 12 meses, pesando no mínimo 190 gramas.

unidade 3000 R$3,24 R$9.720,00

30

FARINHA DE ARROZ Especificação : tipo farinha de arroz flocada,
tipo branca, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos,
não violados, resistentes. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do
produto. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 09 (meses), a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Características
adicionais, determinado/macerado/socado/ aspecto físico
levemente torrada, pacote 500 gramas.

pacote 1012,5 R$4,30 R$4.350,38

31

FARINHA DE MANDIOCA Especificação : Fina, branca, torrada,
tipo 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de
plástico de 1 kg, não furados, estufadas, invioladas, livres de
impurezas, umidade, insetos, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo microrganismos ou outras
impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde
humana. Obrigatório a apresentação de certificado de classificação
vegetal. Obrigatório conter a data de fabricação e validade
expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade
mínima 120 dias da data de entrega do produto. Indicação da
marca do fabricante.

kg 1012 R$5,06 R$5.117,35

32

FARINHA DE MILHO Especificação : tipo flocão, apresentação
flocos de milho, amarelo, pré-cozida, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes, prazo de
validade 9 meses, característica adicionais,
determinado/macerado/socado/, aspecto físico levemente torrada,
pacote com 500 gramas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionaIS, número de lote, data de validade, quantidade do
produto.

pacote 2025 R$3,94 R$7.985,25

33

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Especificação : com
fermento, apresentação pó, embalada em sacos transparentes,
limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do
produto. PRAZO DE VALIDADE: 150 dias, características
adicionais ferro e ácido fólico tipo 1, pacote 1 Kg.

pacote 1012 R$3,84 R$3.889,45

34

FEIJÃO CARIOQUINHA Especificação : Feijão do tipo carioquinha,
novo, tipo1, constituído de grão da mesma coloração, admitindo-se
no Máximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de mistura
de variedade da classe cores, isento de matéria terrosa, parasitas,
pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados;
embalagem primaria saco de polietileno atóxico e resistente, com
peso de 1kg cada. Validade mínima de 06 meses a contar da data
da entrega do produto.* AMOSTRA: 1 pacote de 1kg.

kg 3.000 R$8,50 R$25.490,00

35

FEIJÃO PRETOEspecificação : Feijão do tipo preto, novo, tipo1,
constituído de grão da mesma coloração, admitindo-se no Maximo
5% de mistura de outras classes e até 10% de mistura de variedade
da classe cores, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de
grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados; embalagem
primaria saco de polietileno atóxico e resistente, com peso de 1kg
cada. Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega do
produto.* AMOSTRA: 1 pacote de 1kg.

kg 2025 R$9,81 R$19.865,25

36

FEIJÃO TIPO 1 VERDE Especificação : classe sempre verde,
debulhado, íntegro, de colheita recente; com aspecto, odor, cor e
sabor próprio, livre de insetos, parasitas, larvas, material terroso,
sujidade ou corpos estranhos; com grau de maturação adequado
para o consumo, sem sinais de germinação ou resíduos de
fertilizante ou outras substâncias químicas, embalados em sacos
plásticos transparentes com peso liquido de 1kg, não furados,
estufados, inviolados, livre de microrganismos ou outras impurezas
que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade mínima de 120
dias da data de entrega do produto.

pacote 2.025 R$7,49 R$15.160,50

37 FÍGADO EM BIFE DE BOA QUALIDADE kg 1012 R$23,17 R$23.444,67
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38

FRANGO INTEIRO Especificação : apresentar-se congelados,
próprio da espécie não amolecido nem pegajosa livre de parasitas
e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou
encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios. Embalados em
saco plástico com peso mínimo de 1 kg, próprio da marca, atóxico,
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de
120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. Obrigatório
conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem,
bem como o número do lote. Indicação da marca do fabricante.

kg 2.025 R$18,11 R$36.666,00

39

FRUTA IN NATURA TIPO ABACAXI Especificação : tipo pérola ou
graúdo, aplicação alimentar (maduro), características adicionais:
Originário de planta sadia destinado ao consumo in natura, estar
fresco, ter atingido o grau máximo de sabor, aroma, cor e sabor
característico da variedade, com grau de maturação tal que lhe
permita suportar manipulação, o transporte e armazenamento
permanecendo adequado para consumo, sem lesões provocadas
por insetos, doenças e mecânicas. Tamanho médio e uniforme
(padronizado). Peso mínimo de 1, 300 gramas por unidade. Não
serão aceitos produtos estragados, murchos com odor
desagradável, podridões, queimaduras de sol, manchas anormais,
ou que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade. Sendo que as folhas da coroa devem estar verdes e
erguidas.

unidade 1012 R$7,99 R$8.085,88

40

FRUTA IN NATURA TIPO BANANA Especificação : espécie prata,
aplicação alimentar, que não esteja verde, nem totalmente madura,
deverá estar sempre presas a penca, sem manchas, características
adicionais aspecto firme e sem partes moles ou machucadas, não
serão aceitos produtos estragados, murchos, ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

kg 1012 R$12,95 R$13.105,40

41

FRUTA IN NATURA TIPO LARANJA Especificação :  com grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade,
apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita
suportar a manipulação, transporte e conservação em condições
adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência, a polpa e o pedúnculo
quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes. Não serão
permitidos manchas ou defeitos na casca.

unidade 1.500 R$0,76 R$1.140,00

42

FRUTA IN NATURA TIPO MAÇÃ Especificação : espécie nacional,
as maçãs devem ser de cor viva, novinha, de 1ª qualidade, tamanho
médio, não pode estar murcha nem amassada, firmes e pesadas em
relação ao tamanho. A casca deve ser lisa, sem depressões ou
machucados, Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou
que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.

kg 1.012 R$14,46 R$14.636,89

43

FRUTA IN NATURA TIPO MAMÃO Especificação : espécie papaia,
aplicação alimentar, classificação A, O produto não pode estar
manchado, flácido, com exsudações e lesões. O produto deve ser
de tamanho médio e grau médio de amadurecimento com tons
amarelo alaranjado e exalando um suave aroma característico, não
serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

kg 1.012 R$5,31 R$5.377,09

44

FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA Especificação : espécie
redonda, classificação A, graúda, de primeira, devendo ser bem
desenvolvida, com polpa firme e intacta, pesando entre 6 a 8 kg
cada unidade características adicionais: O produto precisa ter a
casca firme, lustrosa e sem manchas escuras. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou que não se enquadrem no
processo seletivo de padrão de qualidade.

kg 1.012 R$5,66 R$5.731,29

45

FRUTA IN NATURA TIPO MELÃOEspecificação : espécie redonda
e amarelo, tamanho médio, classificação A, aplicação alimentar.
Características: graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e
larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, com polpa firme e intacta, aplicação alimentar,
características adicionais maduro. Não serão aceitos produtos
estragados, murchos ou que não se enquadrem no processo
seletivo de padrão de qualidade.

kg 1.012 R$6,22 R$6.298,01

46
GELATINA Especificação: Gelatina em pó, caixinha com 30g cada,
em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses contar
da data da entrega do produto.

unidade 480 R$5,92 R$2.840,00
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47

LEGUME IN NATURA TIPO ABÓBORA Especificação : Deve
apresentar-se madura, seca, tamanho médio, de primeira (boa
qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, Não
serão aceitos produtos estragadas, murchas, com brotos, ou que
não se enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

kg 1012 R$5,97 R$6.038,27

48

LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA Especificação : Espécie
comum. De primeira, lavada, inteira, não amassada, fresca,
compacta e firme, isenta de enfermidades material terroso e
umidade externa anormal, tamanho. Não serão aceitas beterrabas
estragadas, murchas, com brotos, ou que não se enquadrem no
processo seletivo de padrão de qualidade.

kg 1012 R$4,86 R$4.918,32

49

LEGUME IN NATURA TIPO CENOURAEspecificação : De primeira,
sem rama, fresca, lavada, inteira, não amassada, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal
compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,
rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida. Não serão aceitas cenouras estragadas,
murchas, com brotos, ou que não se enquadrem no processo
seletivo de padrão de qualidade.

kg 1012 R$8,90 R$9.006,80

50

LEGUME IN NATURA TIPO CHUCHU Especificação : Espécie
comum, características adicionais extra, lavado, inteiro, não
amassado, tamanho grande, de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Não serão aceitos produtos estragadas, murchas, com brotos, ou
que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.

kg 480 R$10,12 R$4.856,00

51

LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTÃO Especificação : lavado,
inteiro, verde, 1ª qualidade, sem fungos, consistência firme,
tamanho médio e grande, não amassado, com cor e odor
característicos. Não serão aceitos pimentões estragados, murchas,
com brotos, ou que não se enquadrem no processo seletivo de
padrão de qualidade.

kg 480 R$9,11 R$4.371,20

52

LEITE DESNATADO - EMBALAGEM 1L Especificação : Leite de
vaca, sem adulterações, desnatado, com no máximo 0,5 % de
gordura, líquido, cor branca, odor e sabor característicos,
acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra alta
temperatura), em caixa cartonada de 1 litro, validade até 4 meses.
A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.

litro 1.500 R$3,94 R$5.915,00

53

LEITE EM PÓ INTEGRAL Especificação : integral, desidratado, de
boa qualidade, enriquecido com ferro, zinco e vitaminas A, B, C e
D. pacote com 200 gramas, inviolada, livre de insetos, larvas,
microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o
armazenamento e a saúde humana. Obrigatório a apresentação do
Registro do produto cotado emitido pelo Serviço de Inspeção
Estadual - SIE do Ministério da Agricultura ou emitido pela
Secretaria de Agricultura do Estado onde se localiza a sede ou o
domicílio da licitante, além do Alvará Sanitário do Fabricante.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na
embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 12
meses. Indicação da marca do fabricante.

unidade 5.400 R$7,99 R$43.146,00

54

LEITE INTEGRAL LIQUIDO - EMBALAGEM 1L Especificação:
Leite de vaca, sem adulterações, integral, com mínimo de 3% de
gordura ou teor original, líquido, cor branca, odor e sabor
característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/
UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada, de 1 litro,
validade até 4 meses. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção.

litro 2.025 R$6,98 R$14.141,25

55

LINGÜIÇAEspecificação : tipo toscana, elaborada com carnes
nobres suínas e condimentação natural, produto cárneo
industrializado, obtido de carnes de animais de açougue,
adicionados ou não de tecido sadiposo, ingredientes, embutidos em
envoltório natural ou artificial e submetido ao processo tecnológico
adequado, produto congelado a12ºC.

kg 1012 R$18,21 R$18.425,15
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56
MACARRAO ESPAGUETE Especificação :  A base de farinha, com
ovos, embalagem contendo 500 g, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido.

pacote 1012 R$3,54 R$3.579,11

57

MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO PARAFUSO Especificação :
pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e
ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 500g, isento de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de
umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de
fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o
número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega
do produto. Indicação da marca do fabricante.

pacote 1012 R$3,64 R$3.687,05

58

MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO RIGATONI (CORTADINHO)
Especificação : pasteurizado, de farinha de trigo especial,
enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes
de 500g, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório
conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem,
bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data
de entrega do produto. Indicação da marca do fabricante.

pacote 1012 R$6,58 R$6.655,59

59

MACAXEIRA,Especificação : Tipo branca ou amarela, fresca e com
casca inteira, não fibrosa isenta de umidade, raízes medianas,
firme e compacta, sabor e cor próprios da espécie, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem
danos físicos ou mecânicos, oriundos do manuseio e transporte,
colheita recente.

kg 1012 R$4,60 R$4.658,57

60
MAISENA Especificação : amido de milho, em que deve conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de
produto. Aplicação mingau, caixa com 500 gramas.

unidade 480 R$6,58 R$3.156,80

61

MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL Especificação : com
60% de líquidos, embalagem potes de 500g, íntegros, resistentes e
limpos. A embalagem deverá constar externamente os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, número de registro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da
data de entrega. Indicação da marca do fabricante

unidade 3860 R$4,15 R$16.019,00

62

MAXIXE IN NATURA, Especificação: De primeira, apresentando
tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do
manuseio e transporte, acondicionada em saco plástico e caixas
próprias.

kg 480 R$8,90 R$4.272,00

63

MILHO EM CONSERVA Especificação : ingredientes grãos de
milho Verde cozido em conserva de salmoura (água e sal) grãos
inteiros selecionados (mínimo de 98% de milhos inteiros).
Características: cor apropriada ao produto, sabor e odor próprios
dos ingredientes, textura apropriada, uniformidade de tamanho e
formato. Embalagem primária em lata de folha de flandres com
vernizes sanitários, fechados e esterilizados a embalagem do
produto deve conter registro da data de fabricação, peso e
validade estampada no rótulo da embalagem. prazo de validade 2
anos, lata com 200 gramas.

lata 375 R$3,24 R$1.215,00

64

MILHO TIPO GRÃO Especificação : branco tipo 1, contendo 80%
de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou
vegetais com no máximo de 15% de umidade aplicação mungunzá
(canjica), pacote com 500 gramas. Obrigatório conter a data de
fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o
número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega
do produto. Indicação da marca do fabricante.

pacote 260 R$3,44 R$893,53

65

MORTADELA Especificação: constituída da mistura de carnes
bovina, misturadas e trituradas, defumada; composta de
condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no
máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; de
primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias
estranhas a sua composição, prazo validade mínima de 90 dias

kg 1012 R$7,08 R$7.168,33

66

ÓLEO DE SOJA REFINADOEspecificação : livre de gorduras trans
e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em latas
ou garrafas contendo 900ml, não amassadas, estufadas ou
enferrujadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou
outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e
a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e
validade expressas na embalagem, bem como o número do lote.
Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.
Indicação da marca do fabricante.

unidade 480 R$5,82 R$2.792,00
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67

OVOS BRANCOS Especificação : ovos brancos tipo médio, frescos,
selecionados, com embalagem primária atóxica, em embalagem
secundária de papelão atóxico, resistente, não reutilizadas.
Produto isento de rachaduras, estufamento da câmara interna, sem
sujidades. Casca do ovo limpa, áspera, fosca. Cor, odor e aspectos
característicos. A embalagem deverá estar devidamente rotulada
conforme legislação vigente. Possuir registro nos Órgãos de
Inspeção Sanitária. Transporte fechado conforme legislação
vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias
no momento da entrega. Cartela com 30 unidades.

cartela 1012 R$19,12 R$19.346,07

68

PÃO DE FORMA, Especificação: tradicional, fatiado, embalado.
Contendo no corpo da embalagem especificação dos ingredientes,
informações do fabricante e data de vencimento. Não devem
apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo); não
devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com
perfurações (carunchos e outros insetos); as fatias devem estar
inteiras e firmes. Embalagem 500g.

pacote 1012 R$5,61 R$5.680,69

69

PÃO FRANCÊS INTEGRAL Especificação: Pão francês de 50g, de
boa qualidade com miolo branco e casca de cor dourada brilhante
e homogênea. Serão rejeitados pães mal assados, queimados,
amassados, achatados e “embatumados aspecto massa pesada" e
de características organolépticas anormais.

kg 3.000 R$14,57 R$43.710,00

70

PEITO DE FRANGO, Especificação: Filé de Peito de Frango, sem
pele, sem osso, congelado à -18º.C, sem sinais de descongelamento
(cristais de gelo, ou presença de umidade) acondicionados em saco
plástico de polietileno, transparente, atóxico, pesando até 3 Kg
acondicionados em caixas de papelão lacradas totalizando até 20
Kg. Validade Não inferior a 8 meses, a partir da data de entrega.

kg 1012 R$19,83 R$20.064,59

71
PEIXE Especificação: congelado, limpo, compactado, com cor,
cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas,
acondicionado em saco próprio, transparente atóxico,
hermeticamente fechado (peixe da água doce).

kg 1.012 R$17,50 R$17.713,37

72
PEIXE EM CONSERVA TIPO PEIXE SARDINHA Especificação :
inteira sem cabeça, ingredientes molho tomate/água/óleo
comestível e sal, prazo de validade de 24 meses a contar da data
de entrega. Lata com 130 gramas.

unidade 1.012 R$5,77 R$5.835,87

73 PEPINO Especificação : No ponto de maturação, sem ferimentos
ou defeitos, sem manchas, livres de resíduos de fertilizantes. kg 1012 R$4,25 R$4.297,63

74

POLPA DE ACEROLA Especificação : polpa de fruta congelada, de
primeira qualidade, embalagem de 1 kg, isenta de contaminação,
em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos
ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. Registro no
ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na embalagem
deve conter a validade de no mínimo seis meses a um ano com os
registros obrigatórios do Ministério competente. Indicação da
marca do fabricante.

kg 5512 R$13,45 R$74.154,77

75

POLPA DE CAJÁ Especificação : polpa de fruta congelada de
primeira qualidade, embalagem de 1 kg, isenta de contaminação,
em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos
ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. Registro no
ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na embalagem
deve conter a validade de no mínimo seis meses a um ano com os
registros obrigatórios do Ministério competente. Indicação da
marca do fabricante.

kg 5512 R$13,81 R$76.120,72

76
POLPA DE FRUTA NATURAL – MARACUJÁ Especificação :
Concentrado, sem adição de açúcar e sem conservante, sabor de
maracujá pacote de 01 kg

kg 480 R$19,32 R$9.275,20

77

POLPA DE GOIABA Especificação : polpa de fruta congelada de
primeira qualidade, embalagem de 1 kg, isenta de contaminação,
em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos
ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. Registro no
ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na embalagem
deve conter a validade de no mínimo seis meses a um ano com os
registros obrigatórios do Ministério competente. Indicação da
marca do fabricante.

kg 5512 R$12,74 R$70.241,25

78
QUIABO. Especificação : Produto de boa qualidade e sem defeitos
grosseiros, verde escuro a médio, de colheita recente, embalado
em sacos plásticos limpos e transparentes.

kg 225 R$7,69 R$1.729,50

79

SAL REFINADO, Especificação : iodado, com granulação uniforme
e com cristais brancos, embalagem primária plástica de 1 quilo,
inviolada não furada, livre de insetos umidade, microrganismos ou
outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e
a saúde humana, cloreto de sódio 98,5%.

unidade 2025 R$1,21 R$2.457,00
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80

SALSICHA, Especificação : origem carne bovina, tipo hot dog,
congelada com no Máximo 20% p/p de lipídios, com aspectos
característico, cor própria, sem manchas pardacentas ou
esverdeadas. Apresentando-se uniforme e padronizadas, pesando
em media 40g, por unidade, validade mínima de 03 meses.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente, embalado a vácuo,
em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado e que
garanta a integridade do produto, pacote de 01 quilo.
Característica adicional sem pimenta.

kg 1012 R$13,25 R$13.409,00

81

SUCO Especificação : cítrico, antiumectante fosfato tricálcico,
corante inorgânico dióxido de titânio, antioxidante ácido ascórbico,
corantes artificiais, aroma idêntico ao natural da fruta. Não contém
GLÚTEN. Não fermentado. Não alcoólico. A embalagem do
produto deve conter registro da data de fabricação, peso e
validade estampada no rótulo da embalagem. Apresentação em pó,
sabores variados, tipo artificial, pacote com 1 quilo.

pacote 1012 R$5,77 R$5.835,87

82
TEMPERO APRESENTAÇÃO TABLETE Especificação : aplicação
uso culinário, sabor carne, galinha, legumes, caixa com 12
Tabletes, 114 gramas cada tablete.

caixa 480 R$3,34 R$1.603,20

83
UVA Especificação : Fruta de boa qualidade, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou
deformação.

kg 480 R$18,46 R$8.862,40

84

VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE Especificação : Graúdo, com
polpa firme e intacta, de 1ª qualidade, isento de enfermidades,
material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de
fertilizantes, firme, íntegro, sem manchas, batidas e esfolões,
aparado, lavado, inteiro, não amassada, com cor e odor
característicos aplicação culinária em geral. Não serão aceitos
tomates estragados, murchos, ou que não se enquadrem no
processo seletivo de padrão de qualidade os mesmos.

kg 2025 R$8,40 R$17.003,25

85

VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO VERDE. Especificação :
espécie comum. De primeira qualidade, fresco, aparado, lavado,
inteiro, não amassada, compacto e firme, isenta de enfermidades,
material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Não serão aceitos
repolhos estragadas, murchas, com brotos, ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

kg 506 R$6,68 R$3.378,39

86
VINAGRE Especificação : Vinagre branco fermentado de vinho com
a acidez mínima de 4,0% matéria-prima fermento acético de álcool
e vinho branco, tipo agrim, aspecto físico líquido, frasco de 750 ml.

unidade 412 R$3,44 R$1.415,91

87

ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM
COPOS DE 200ML, CAIXA COM 48 UND Especificação: com tampa
aluminizada, embalagem prática para consumo imediato, com
certificados de autorizações dos órgãos competentes e com
validade para 12 (doze) meses.

caixa 4230 R$42,17 R$178.393,20

88 ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE20L
(Troca) galão 8500 R$10,02 R$85.141,67

      
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$1.792.505,82
(Um milhão, setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e dois centavos)

 
5.3 Estimativa de custo total de R$1.792.505,82 (Um milhão, setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e
dois centavos).
 
6. CONDIÇÕES ESPECIAIS
6.1. As Empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar na proposta de preço dos produtos.
6.2. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos
preços ofertados, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.
6.3. O proponente poderá ofertar apenas uma proposta, sendo facultado, todavia, a cotação de todos ou quaisquer dos itens
integrantes do objeto do pregão.
 
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentação de no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, obrigatoriamente pertinente e compatível com objeto do
pregão, expedido por entidade pública ou privado, usuária do produto em questão;
b) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do
objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida pelo pregoeiro como concordância com o teor do edital;
 
8. FORMA DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento dar-se-á em até o 30º (trigésimo) dias após a entrega dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada por servidor responsável.
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8.2. O item anterior está condicionado, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável
pelo recebimento do material e conferência de quantidade, descrição e qualidade dos mesmos.
8.3. Na hipótese de emissão de Nota de Empenho ou documento equivalente para entrega, o prazo estabelecido para pagamento
será contado da entrega.
8.4. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento
será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).
8.5. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no
primeiro dia útil subseqüente.
8.6. O Fornecedor deverá juntar à sua Nota Fiscal, as certidões de regularidade fiscal que lhe foram exigidas na habilitação para
participação desta licitação.
8.7.  Caso haja aplicação de multa,  o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no órgão em nome do
fornecedor. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou
judicialmente, se necessário.
 
9. DA VIGÊNCIA DA ATA
9.1. A vigência será de 12 (doze) meses.
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Atender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas
pela fiscalização quanto a entrega dos produtos.
10.2.  Manter  entendimento  com a  CONTRATANTE,  objetivando  evitar  interrupções  ou  paralisações  durante  a  entrega  dos
produtos.
10.3. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre os produtos contratados.
10.4. Responsabilizar-se pela procedência, qualidade da entrega dos produtos.
10.5.  A  contratada  assume como exclusivamente  seus  os  riscos  e  as  despesas  decorrentes  do  fornecimento  dos  produtos,
necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.
10.6. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda,
por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros.
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições.
11.2. Acompanhar a entrega dos materiais e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, podendo
rejeitá-los, mediante justificativa.
11.3.  Fornecer as instruções necessárias à aquisição dos produtos e cumprir com os pagamentos nas condições dos preços
pactuados.
11.4. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade
da contratada.
11.5. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da entrega do material.
11.6. A CONTRATANTE deverá, a seu critério, e através de servidor da CONTRATANTE ou de pessoas previamente designadas,
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização das entregas.
 
12. DAS PENALIDADES E MULTAS:
12.1. Em caso de não cumprimento total ou parcial do objeto especificado, fica a contratada obrigada a pagar os seguintes
percentuais:
a) multa equivalente a 2% (dois por cento) incidente sobre a parcela do contrato ou do global não cumprida;
b) Juros de 0.33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia e até 30 dias de atraso;
c) Juros de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) ao dia a partir do 31º dia de atraso, em razão da mora, sem prejuízo de
correção monetária;
d)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2. Multas e juros serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, mediante cumprimento das formalidades
exigidas.
 
13 . INEXECUÇÃO E RESCISÃO:
13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências previstas nos Arts. 77 a 80 da Lei
Federal n.º 8.666/93, neste instrumento e na Legislação Brasileira;
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.
 
14. DO FORO:
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Olho d’Água das Cunhãs-MA, para discussões de litígios decorrentes do objeto desta
especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.
 
Olho d’Água das Cunhãs - MA, 28 de janeiro de 2021.
 
Aprovo o Termo de Referência supra
 
___________________________________
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Wesly Alves de Sá
Secretário Municipal de Administração
 
(...................................................)
 
ANEXO II
 
(..................................................................................................)
 
Carta Credencial
 
A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na ______________________________, neste ato representado pelo(s)
Sr.(a) ________________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa 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 OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade de
Pregão Presencial em epígrafe, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de
interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu Representante Legal, com firma reconhecida)
 
(..........................................)
 
ANEXO III
 
(......................................................................................)
 
Declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
 
Declaro,  sob  as  penalidades  da  lei,  que  a  empresa  ___________________,  CNPJ  nº  ___________,  está  localizada  e  em  pleno
funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas
atividades.
 
Endereço:
Cidade/Estado:
C.e.p.:
Ponto de referência:
telefone:
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal)
 
(.............................................)
 
ANEXO IV
 
(...................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
 
A empresa ___________________________, CNPJ n.º ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente
as  exigências  e  os  requisitos  de  habilitação  previstos  no  instrumento  convocatório  do  Pregão  em epígrafe,  realizado  pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste
certame.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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(..........................................)
 
ANEXO V
 
(....................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de Pequeno PortE
 
A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente
as  exigências  e  os  requisitos  de  habilitação  previstos  no  instrumento  convocatório  do  Pregão  em epígrafe,  realizado  pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no
art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste
certame.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(..........................................)
 
ANEXO VI
 
(..........................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS
OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
 
A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da lei, que é microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em
epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(.........................................)
 
ANEXO VII
 
(.....................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da CF/88
 
A empresa ________________, CNPJ nº _________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________________, R.G. nº ____________, CPF nº
_______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,
admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.
 
(local e data por extenso)
 
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal)
 
(....................................................................)
 
ANEXO VIII
 
(....................................................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
 
A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________, sediada na ____________________
(endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº
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8.666/93, que até a presente data, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe
nenhum pedido de falência ou concordata.
 
Local e data.
Nome e assinatura do representante legal
 
ANEXO IX
 
Minuta do Contrato
 
Contrato nº __/2021
Processo nº ____/201
Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL
 
CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA
ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , QUE ENTRE SI CELEBRAM
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  OLHO D’  AGUA  DAS  CUNHAS   -  MARANHÃO  /  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
XXXXXXXXX E A EMPRESA --------------------------------------, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR PRODUZIDAS:
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , sediada na Rua João Pessoa, nº 56, Centro, OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS  – MA, CNPJ/MF Nº 06.014.005/0001-50, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ___________________________,
doravante denominadas CONTRATANTES, neste ato representada(o), pela(o) Senhora(a) Secretário(a) Municipal de Olho D’ Agua
das Cunhas ,  a(o)  Sra(o).  __________________________,  brasileira(o),  CPF nº ____________________,  CI nº __________________________
SSP/_______,  residente  e  nesta  cidade,  e  do  outro  lado,  a  firma  ___________________________________,  doravante  denominada
CONTRATADA sediada na ____________________________________, neste ato representado(a) pelo(a) _________________________, C.I. nº
_________________ SSP/_______, CPF n.º ________________ tem entre si ajustado o presente CONTRATO, tendo em vista do que constam
nos autos do Processo Administrativo nº ____/2021, objeto do Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL,  submetendo-se às
cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios em geral
para  atender  as  necessidades  das  Secretarias  Municipais  de   Olho d’Água das  Cunhãs  -  MA,  nas  especificações,
quantidades e condições contidas no ANEXO I e Anexo II - Termo de Referência, Proposta de Preços e na Adjudicação do Pregão
Presencial nº ____/2021/SRP/CPL.
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
2.1. Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL, a
Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O valor global deste Contrato é de R$________ (________________________), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente CONTRATO.
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
A  CONTRATADA fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, § 2º, da Lei
Federal nº 8.666/1993.
 
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1. O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/2021, condicionada sua eficácia à
publicação no Diário Oficial.
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO
6.1. A entrega do objeto processar-se-á de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, conforme especificações contidas no
Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº _____/2021/SRP/CPL e na Proposta da Contratada, facultada sua prorrogação nas
hipóteses previstas  no §  1º,  art.  57 da Lei  nº  8.666/93,  devidamente justificada por escrito  e  previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, da Lei nº 8.666/93, por servidor formalmente
designado para este fim, no local endereço indicado pela CONTRATANTE no Termo de Referência constante do Anexo II do Edital
do Pregão Presencial nº ______/2021/SRP/CPL.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os objetos deverão ser entregues sem nenhuma violação das embalagens, obedecidas as especificações
pertinentes e qualquer divergência com as planilhas dos Anexo I e II, obriga - se a providenciar a substituição, no prazo de 02 (dois)
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dias, desde que:
a) Não atenda as especificações do Edital;
b) Seja recusada pelo almoxarifado da CONTRATANTE;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de devolução dos objetos por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as
despesas correrão por conta da Contratada.
PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada deverá informar ao Almoxarifado da CONTRATANTE o dia e a hora da entrega dos produtos,
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO
7.1. Os objetos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a contratada substituí-los no prazo de até 02
(dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.
PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  A  substituição  e  as  despesas  decorrentes  da  substituição  serão  de  inteira  responsabilidade  da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A substituição dos objetos não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na entrega.
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Caso  o  prazo  indicado  no  parágrafo  primeiro  não  seja  observado,  será  considerada  inexecução
contratual.
 
8. CLÁUSULA OitavA - DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso
consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário
Oficial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou
atrasos na entrega do objeto subcontratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar
suas decisões.
 
9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização do Contrato será efetuada pelo setor responsável que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de objeto inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência
destes, não implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - Da revisão de preços
10.1. O Contratante tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer
tempo em razão de fato previsível ou imprevisível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente
as obrigações pactuadas no presente instrumento.
Parágrafo primeiro -  A Contratada,  quando for  o caso,  deverá formular a CONTRATANTE requerimento para revisão deste
Contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação
da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, demonstrando o quanto o aumento de preços repercutiu no valor total
pactuado.
Parágrafo segundO - A planilha de custos referida na alínea anterior deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais
como,  notas  fiscais  de  matérias-primas,  de  transporte  de  mercadorias,  lista  de  preços  de  fabricantes,  alusivas  à  época da
elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão deste Contrato.
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota
fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento, da Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita
Federal, do Certificado de Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada por servidor responsável, credenciado pela Administração,
pelo recebimento dos produtos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA.
PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Caso  os  pagamentos  sejam  efetuados  após  o  prazo  estabelecido  no  caput  desta  cláusula,  a
CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o
limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa.
PARÁGRAFO QUARTO - Ocorrendo o pagamento antes do prazo fixado no caput, a Contratante fará jus a desconto financeiro
correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor contratado, por dia de antecipação, até o limite de 10% (dez por
cento).
PARAGRAFO QUINTO - A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela Contratada.
Parágrafo  sexto  -  Nenhum pagamento será efetuado à  CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer  obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere
direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
12.1. Caberá à CONTRATANTE:
a)  Proceder  às  advertências,  multas  e  demais  cominações  legais  pelo  descumprimento  das  obrigações  assumidas  pela
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CONTRATADA.
b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos objetos, objeto deste contrato.
c) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal.
d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
e) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos objetos,  podendo recusar aqueles que não
estejam de acordo com os termos deste Contrato.
Compete à CONTRATADA, por sua conta e exclusiva responsabilidade:
a) Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, às especificações do objeto e as cláusulas deste Contrato;
b)  Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega do(s)  produto(s)  objeto deste Contrato,
inclusive frete e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;
c)  Entregar  o  objeto,  em  conformidade  com  os  termos  da  Ordem  de  Fornecimento,  que  deverão  permanecer  sob  sua
responsabilidade até que a entrega tenha sido concluída. A entrega será concluída quando houver sido emitido o respectivo
atestado de aceitação.
d) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Fornecer os objetos nos termos especificados no objeto deste instrumento observada a respectiva quantidade e preços e
entregá-los de acordo com o prazo previsto;
f) Entregar os objetos em embalagens resistentes, que proporcione integridade do produto;
g) Entregar os objetos com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da entrega.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções
previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a CONTRATADA à multa de mora diária de 0,02%(dois
centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02 (dois) anos;
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alínea “b”.
PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  -
Maranhão,  pelo prazo de até 05 (cinco)  anos,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas
neste instrumento e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO QuINTO - Caberá à Autoridade Competente  propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no
Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.
PARÁGRAFO sÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação,
em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados
diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido
aplicadas.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - da RESCISÃO CONTRATUAL
14.1. Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;a.
o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;b.
a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento,c.
no prazo estipulado;
o atraso injustificado no início do fornecimento;d.
a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;e.
a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, totalf.
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo(a) servidor(a) designado(a) para acompanhar e fiscalizar ag.
sua execução;
o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;h.
a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;i.
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a dissolução da CONTRATADA;j.
a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução destek.
Contrato;
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;l.
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridadem.
da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;
a supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limiten.
permitido  no  §  1º  do  art.  65  da  Lei  nº  8.666/1993,  salvo  as  supressões  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  os
contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo emo.
caso de calamidade pública,  grave perturbação da ordem interna ou guerra,  ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem  o  mesmo  prazo,  independentemente  do  pagamento  obrigatório  de  indenizações  pelas  sucessivas  e
contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos objetos entregues,p.
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;q.
a fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal,r.
aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas ‘a’ a ‘m’ desta cláusula;
b)  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo no  processo  da  licitação,  desde  que  haja  conveniência  para  a
CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “l”  a “p” desta cláusula,  sem que haja culpa da
CONTRATADA,  será  esta  ressarcida  dos  prejuízos  regularmente  comprovados  que  houver  sofrido,  tendo  ainda  direito  aos
pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES
15.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente CONTRATO, só produzirá efeitos legais se processada por
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações
verbais.
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
16.1. A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente CONTRATO, no Diário Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1. Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Olho D’ Agua das Cunhas - Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
17.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente
Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.
 
Olho D’ Agua das Cunhas  (MA),   de  de 2021.
 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
CONTRATANTE

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADO
 

 
ANEXO X
 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
 
REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021
CONTRATADO: _________________________
OBJETO: ______________________________
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS ,  através do presente Termo,  formalizar o RECEBIMENTO
PROVISÓRIO referente ao fornecimento e/ou serviços para _________________________________, fixando esta data para a vistoria final,
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a ser realizada por servidor responsável designado pela autoridade competente, que deve verificar a conformidade entre os
fornecimentos e/ou serviços executados e as Especificações indicadas no Anexo I do Pregão Presencial nº ___/2021/SRP/CPL.
 
Concluída a análise, por servidor responsável designado pela autoridade competente será elaborada Planilha Descritiva indicando
todos os objetos e/ou serviços executados pela CONTRATADA, com o fito de instruir o Processo de atesto final.
 
Por estarem justos e acertados, firmam o presente Termo em três vias de igual teor.
 
OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  (MA),  de  de 2021.
 
xxxxxxxxxxxx
Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX
 
Servidor Responsável
 
TESTEMUNHAS:
 
__________________________________________________
CPF Nº
__________________________________________________
CPF Nº
 
ANEXO XI
 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
 
REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021
CONTRATADO: __________________________
OBJETO: _______________________________
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , vem, através do presente Termo, formalizar o RECEBIMENTO
DEFINITIVO referente ao fornecimento e/ou serviços para _____________, em cumprimento ao disposto no art. 73, inciso II, alínea
“b” da Lei Federal nº 8.666/93.
Certifica-se  que,  até  a  presente  data,  o  fornecimento  e/ou  serviços  foram  executados  pela  Empresa  ______________________
atenderam  às  Especificações  Técnicas  determinadas  pela  Administração  Pública  (Anexo  I  do  Pregão  Presencial  nº
____/2021/SRP/CPL) e às normas da ABNT.
Acrescente-se que o fornecimento e/ou serviços foram executados dentro do prazo fixado e em conformidade com as cláusulas do
Contrato  Administrativo,  perfazendo  gastos  no  total  de  R$  ______________  (_______________),  pagos  através  de  atesto,  com a
apresentação das Notas Fiscais atestadas por servidor responsável designado pela autoridade competente, sendo que a parcela
deverá ser paga pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de assinatura deste Termo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
Considerando  que  as  condições  pactuadas  no  Contrato  foram  fiéis  e  rigorosamente  executadas  pelas  partes,  neste  ato,
CONTRATANTE e CONTRATADA dão plena e irrevogável quitação, ressalvada a responsabilidade civil e ético-profissional da
_________________ pelo fornecimento e/ou serviços prestados, nos termos do art. 73, §2º, da Lei nº 8.666/93.
E, assim, concluída a execução do objeto do Contrato nº ____/2021, as partes assinam o presente Termo de Recebimento Definitivo
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.
 
Olho D’ Agua das Cunhas (MA),  de  de 2021.
 
xxxxxxxxxxxx
Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX
 
Servidor Responsável
 
TESTEMUNHAS:
__________________________________________________
CPF Nº
__________________________________________________
CPF Nº
ANEXO XII – MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/XXXXX
 
PREGÃO PRESENCIAL EM SRP EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021/SRP/CPL
 
PROCESSO Nº: ____/2021/CPL
 
VALIDADE: 12 (doze) meses
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Aos ____ dias do mês de ________ de _______, o Município de Olho D’ Agua das Cunhas – MA, através da Prefeitura Municipal
d e  O l h o  D ’  A g u a  d a s  C u n h a s ,  s i t u a d a  à
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrita no C. N. P. J. Nº: XXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pela (o) XXXXXXXXXXXXXXXXX a (o) Srº(ª). XXXX,
portador(a) da Cédula de Identidade Nº: XXXX e do C. P. F. Nº: XXXX, e em conformidade com as atribuições que lhe foram
delegadas;
 
Nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 7.892/2013; Decreto Municipal nº 013/2017, do Decreto nº 3.555/00;
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e as demais normas legais correlatas;
 
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº ____/2021
federal/SRP/CPL, conforme Ata realizada em ____/_____/2021e homologada pelo (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de
Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa ________________,
inscrita no C. N. P. J. Nº ____________________, com sede na _______________, CEP _______________, no Município de ___________________,
neste ato representada pelo(a) Srº(ª). ______________________, portador(a) da Cédula de Identidade Nº: ___________________ e do C. P.
F. Nº: ______________, cuja proposta foi classificada em _____ (_______-) lugar no certame.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.  O objeto desta Ata é  o registro de preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros
alimentícios em geral para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Olho d’Água das Cunhãs - MA,
visando atender às necessidades da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:
 

LOTE DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

MARCA/
FABRICANTE QUANTIDADE PREÇO

UNITÁRIO
     
     

 
2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de _________________________.
 
4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Federal Nº 7.892/2013, e na Lei Nº 8.666/93.
4.1.  Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não dos serviços, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
 
5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este LOTE não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
5.1. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada LOTE registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
5.2. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.
 
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do
art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
 
8. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
 
9. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão
gerenciador deverá:
9.1.  Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
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9.2.  Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;
9.3.  Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do
certame.
 
10. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
10.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea “d”
do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
10.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
10.3.  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
 
11. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada
anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
 
12. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos
demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração
solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração
no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
 
13. É vedado ao contratado interromper os serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste
caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
 
14. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de
Preços, mediante publicação no Diário Oficial, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos
termos do parágrafo único do art. 18 do Decreto Federal Nº 7.892/2013.
 
15. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
 
16. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
 
17. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos
participantes, se houver.
 
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
18. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em
processo administrativo específico, quando:
18.1.  Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
18.2.  Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
18.3.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/2002.
 
19. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
19.1.  Por razões de interesse público;
19.2.  A pedido do fornecedor.
20. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos
participantes, se houver.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
21. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante
a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante instrumento contratual, conforme
disposto no artigo 62 da Lei Nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Federal Nº 7.892/2013.
 
22. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de (XXXX) dias úteis, (a)
efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
22.1.  Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
 
23. Previamente à formalização de cada contratação, o (nome do Órgão) realizará consulta ao SICAF para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
 
24. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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25. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
26. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de (dias ou meses).
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
27. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
28. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas,  respectivamente,  nas Seções “DA OBRIGAÇÃO DO
CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
29. Os bens (serviços) serão recebidos na forma do LOTE “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
30. O pagamento dar-se-á na forma do LOTE “DO PAGAMENTO” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
31. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
32. A fiscalização de que trata este LOTE não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666/93.
 
33. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
34. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
35. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
 
36. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a proposta da
empresa.
 
37. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Nº 10.520/02, do Decreto Nº 3.555/00, do Decreto Federal Nº
7.892/2013, do Decreto Municipal nº 013/2017, da Lei Complementar Nº 123/06, e da Lei Nº 8.666/93, subsidiariamente.
 
38. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da de cidade de Olho D’ Agua das Cunhas, Estado do Maranhão,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
Olho D’ Agua das Cunhas  - MA, xx de xxxx de 2021.
 
Representante do Órgão Representante da Empresa
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
 
ANEXO XIII
 
(..........................................................................................................)
 
Declaração EXPRESSA DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL
 
Prezados senhores,
 
A  empresa  ___________________________,  CNPJ/MF nº  ________________,  sediada  na  ____________________(endereço  completo),  por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) _________________, portador(a) da cédula de identidade/R.G. nº _________ e do CPF/MF
nº _______________, d e c l a r a para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em
especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total
conhecimento deste certame,  não possuindo ainda,  quaisquer exigências capazes de restringir  ao caráter  competitivo desta
licitação.
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Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que
trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas
na Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 349ccc2255940e5666f54a817d4bec98

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021/SRP/CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
PROCESSO Nº 001230/2021/CPL
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021/SRP/CPL
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 09/03/2021 
HORÁRIO: 16:00:00 HORAS
LOCAL: Rua João Pessoa nº 56º, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas - MA.
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’  AGUA DAS CUNHAS ,  por intermédio da Pregoeiro,  designado pela Portaria  nº
029/2021 de 01 janeiro de 2021 torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicado,
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM, destinada ao registro de preço para eventual contratação de empresa para o fornecimento
de Material de construção para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
 
O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 013/2017, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à
espécie.
 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, o
recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
 
1. DO OBJETO 
1.1.  O presente Pregão presencial  tem por objeto o  registro de preço para eventual contratação de empresa para o
fornecimento de Material de construção para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das
Cunhãs - MA, nas especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste
Edital.
1.1.Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e orientações da CGU, serão adotadas as seguintes medidas básicas como
forma de prevenção a proliferação do Covid19:
1.2.1 A vedação da presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes de compras pertencentes ao grupo de risco;

A vedação da entrada, na sessão, de quem não estiver usando máscara;1.
Serão disponibilizados máscaras, luvas e álcool gel (70º INPM) para todos os presentes;2.

1.2.4. A organização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes;
1.2.5. A intensificação da higienização das áreas de acesso à sala onde as sessões ocorrerão, além de higienização do próprio
recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores etc.);
1.2.6. Dentre outras medidas cabíveis.
 
1.2.  O valor total  estimado para o registro de preço para eventual contratação de empresa para o fornecimento de
Material de construção para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA, será de
R$ 2.686.893,80 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta centavos), de
acordo com as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constante deste
Edital e seus Anexos.
2.2. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, as empresas:
a) que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS;
b) declaradas inidôneas ou se encontrem impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
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c) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade do MUNICÍPIO
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS;
d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
e) estrangeiras que não funcionem no País;
f) reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
g) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
h)  que  tenham  sócios,  diretores,  administradores,  procuradores,  independentemente  da  denominação,  ou  acionistas  com
participação relevante, que esteja vinculado, sob qualquer forma, profissional ou comercialmente, a outra empresa participante
deste certame;
i) que tenham sócios, diretores, administradores, independentemente da denominação, ou acionistas com participação relevante,
que seja parente, até o terceiro grau, consanguíneo ou por afinidade, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores, dos Secretários
Municipais ou de qualquer servidor ocupante de cargo em comissão na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS;
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
2.3.  Como requisito para participação neste Pregão em SRP, o licitante deverá apresentar Declaração de Cumprimento dos
Requisitos de Habilitação podendo utilizar como modelo o constante no Anexo V do Edital fora dos Envelopes Nº: 01 e 02. A não
apresentação da declaração implicará na desclassificação imediata do licitante.
2.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas
neste edital.
2.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se como tais, nos termos do Anexo V e ANEXO VI, para que
possam ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006.
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora de qualquer envelope:
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, com todas as suas eventuais alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes a este Pregão;
b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão possuir firma reconhecida em cartório e estar
acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a";
b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não
ser aceito o credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto
de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante (legal ou procurador) da empresa
interessada;
d) Declaração de Localização e Funcionamento que indique todos os dados pertinentes (Endereço, Cidade, Estado, C.E.P., ponto de
referência,  telefone e  email)  acompanhado de fotos  da  estrutura  do(a)  licitante  (fachada,  escritório/loja  e  depósito/fábrica),
conforme modelo estabelecido no ANEXO III deste Edital, e apresentada junto ao credenciamento. A não apresentação ou a
apresentação fora dos parâmetros formais exigidos neste edital impedirá o credenciamento do licitante.
e) Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital, conforme modelo estabelecido no ANEXO XIII deste
Edital, e apresentada junto ao credenciamento. A não apresentação ou a apresentação fora dos parâmetros formais exigidos neste
edital impedirá o credenciamento do licitante.
3.2 – Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original ou processo de cópia autenticada em
cartório competente ou cópia atestada (confere com original), por funcionário legalmente lotado na Comissão Permanente de
Licitação – CPL, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.
3.3 – Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo representante para mais
de uma empresa.
3.4 – A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a licitante de
participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante
durante a sessão pública deste Pregão Presencial.
3.4.1 – Na ausência do Credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito de ordenação das
propostas e apuração do menor preço.
3.5 – Após o Credenciamento, a Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos proponentes.
3.6 – Após o Credenciamento, será declarada aberta a sessão pela Pregoeira. A partir desse momento, estará encerrada a admissão
de novas propostas.
3.7 – Para o exercício do direito de preferência de que trata este Edital, o licitante, Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP) que desejar usufruir o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei  Complementar nº 123/2006 deverá
apresentar obrigatoriamente em separado, a seguinte documentação:
3.7.1 – Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo
licitante.
3.7.2 – Certidão específica emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo
licitante.
3.7.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se como tais, nos termos do ANEXO VI, para que possam
ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 48 a 45 da Lei Complementar 123/2006.
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4. DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DOS ENVELOPES  
 
4.1 – Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar aa Pregoeira:
4.1.1 – 02 (dois) envelopes distintos contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, devidamente fechados e
rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da
Razão Social da licitante, os seguintes dizeres:
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  – MA
Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA
PREGÃO PRESENCIA SRP Nº 011/2021/SRP/CPL – OBJETO:
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  – MA
Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2021/SRP/CPL – OBJETO:
 
4.2. – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, consoante o art. 3º, da Lei Complementar
nº 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VI deste Edital, e apresentada fora dos
Envelopes. A Declaração deverá ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento:
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação de ME/EPP pelo
licitante.
b) Certidão específica emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação ME/EPP pelo licitante.
4.3 – A Pregoeira poderá diligenciar junto aos sites oficiais da Receita Federal ou da Junta Comercial do domicílio da sede da
licitante para verificar seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.4 – A não apresentação da Declaração prevista no item 3.7.3 significa renúncia expressa e consciente da licitante, que optou por
não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, desobrigando a Pregoeira.
4.5 – Não será admitida a remessa postal dos envelopes de propostas de preços e habilitação.
4.6  –  Os  Envelopes  não  abertos  ficarão  sob  a  guarda  da  Pregoeira  e  da  Equipe  de  Apoio,  até  a  assinatura  do  Contrato
Administrativo decorrente deste Pregão.
4.7 – Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1 – Como requisito para aceitabilidade da proposta, o licitante deverá apresentar dentro do envelope 01 (proposta de preços),
Declaração podendo utilizar como modelo o constante no Anexo IV e/ou Anexo V do Edital. A não apresentação ou a apresentação
fora dos parâmetros formais exigidos neste edital implicará na desclassificação imediata da proposta do licitante.
5.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope lacrado com 01 (uma) via, impressa em papel timbrado e também
obrigatoriamente na forma de arquivo em mídia (arquivo no formato: Excel ou Word armazenado(s) em PEN-DRIVE entregue a
Comissão de Licitação) da referida licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo
representante legal da licitante proponente, devendo conter o seguinte:
a) Número do Pregão Presencial e o nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail),  bem como dados bancários (nome e número do banco,  agência e conta corrente para fins de
pagamento);
b) Nome completo do representante legal da licitante, profissão, números do CPF/MF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;
c) Descrição detalhada do(s) ITENS/ROTAS(ns) cotado(s), em conformidade com as especificações contidas nos ANEXO I e II,
obrigatoriamente, com a indicação de unidade, quantidade;
d) Preço unitário de cada ITEM em algarismo o valor global da Proposta, em algarismos e por extenso, em moeda corrente
nacional, com no máximo duas casas decimais após a vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável;
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação;
f)  Data e assinatura do representante legal.
g) deverá
5.2.  Nos preços  ofertados deverão já  estar  considerados e  inclusos  todos os  custos  diretos  e  indiretos,  encargos,  tributos,
transporte,  seguros,  contribuições  e  obrigações  sociais,  trabalhistas  e  previdenciárias  e  outros  necessários  ao cumprimento
integral do objeto deste Pregão Presencial.
5.2.1. A Proposta de Preços deverá incluir na composição de custos as seguintes obrigações da Contratada:
a) A prestação de serviços deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a.1) mensalmente, observado o prazo de prestação de serviço, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento e/ou
Serviços.
b) efetuada a entrega agendada, caso haja necessidade, a respectiva SECRETARIA MUNICIPAL poderá solicitar realização
adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas ;
c) As prestações de serviços deverão ser realizados, conforme Ordem de Fornecimento e/ou Serviços expedida pela respectiva
SECRETARIA MUNICIPAL solicitante, incluídas as despesas com frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, etc.
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5.2.2. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 5.2, não transfere a responsabilidade por
seu pagamento à PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão
pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração
Municipal.
5.2.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham
causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser realizado
sem ônus adicionais.
5.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou
qualquer item que, importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais, alterações essas que serão avaliadas pela Pregoeira.
5.4. A falta de data, rubrica, assinatura da proposta ou qualquer outro erro não poderá ser suprida pelo representante legal,
presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta, com poderes para esse fim.
5.5. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e abertura dos envelopes
Proposta e Documentação.
5.5.1. O prazo de validade não poderá ser omitido na Proposta de Preços.
5.5.2. Caso a adjudicação não ocorra dentro do período de validade da proposta, a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS  poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias.
5.5.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da sessão pública deste Pregão, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.
5.6. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão da exclusiva e da total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
5.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.
5.8. Não se admitirá Proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos materiais e
instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
5.9. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e aceitos
pela Pregoeira.
 
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1.  Todas as licitantes,  inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,  deverão apresentar a Documentação de
Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no Envelope nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo os
documentos abaixo determinados neste Edital.
6.2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira procederá à abertura do Envelope contendo os Documentos
de Habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação.
6.3. Da Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação das seguintes documentações:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, e todas as suas eventuais alterações, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede da licitante;
b)  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou Contrato  Social,  e  suas  eventuais  alterações,  ou ato  constitutivo  consolidado,  devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c)  Ato  Constitutivo  devidamente  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoa  Jurídica,  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Cópia(s) da(s) Cédula(s) de Identidade(s) ou outro documento oficial que contenha foto e Cadastro(s) de Pessoa(s) Física(s)
(CPF/MF) do proprietário,  no caso de firma individual,  e  de todos os  sócios,  no caso de empresa,  tratando-se das demais
sociedades.
6.4. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal da licitante, mediante apresentação da:

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Fornecimento, demonstrando situação regular mediante:

Certificado de Regularidade do F. G. T. S., emitido pela Caixa Econômica Federal.

e) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da: CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista,
fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho,
conforme Lei Nº: 12.440, de 07 de julho de 2011.
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:

Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

Certidão Negativa de Dívida Ativa.
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g) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:

Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
Certidão Negativa de Dívida Ativa;
Alvará de Localização e Funcionamento, do domicílio ou sede da licitante, ou outro documento equivalente;
Quando a prova de regularidade de que trata a alínea "g" for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e
dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição,
observado o disposto no item 6.13.

6.5. Da Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que
comprove a boa situação financeira da empresa, avaliada pelos: Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência Geral (ISG) e
Índice de Liquidez Corrente (ILC), os quais deverão ser iguais ou maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas:

ILG =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
ISG =  _____________ATIVO TOTAL____________________

  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
ILC =  __________ATIVO CIRCULANTE_________________

  PASSIVO CIRCULANTE
a.1) As demais Sociedades e as Firmas Individuais, deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo representante legal da
empresa e por Contabilista legalmente habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, em que
se ache o Balanço transcrito, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado;
a.2) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, poderão apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial,  o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa
atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de Capital Social exigido na licitação, desde que juntada a
comprovação de sua inscrição no Simples Nacional;
a.3) As Empresas constituídas há menos de um ano, em substituição ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão
apresentar o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;
a.4) A Pessoa Jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos
da  Lei  Federal  nº  8.981/95,  deverá  apresentar,  juntamente  com o  Balanço  Patrimonial,  cópias  dos  Termos  de  Abertura  e
Encerramento da Livro Caixa.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
6.6 - Da Qualificação Técnica, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante aptidão
para executar o objeto licitado. O Atestado deverá ser apresentado em original ou cópia autenticada em cartório competente ou
pela CPL, com o nome e assinatura do signatário, legíveis;
6.7. Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz, cumprindo o
disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal de 1998 (modelo no Anexo VII).
6.8. Declaração concernente ao cumprimento do disposto do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a Declaração de Inexistência de Fato
Impeditivo da Habilitação, nos termos do modelo no ANEXO VIII.
6.9. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS  é facultativo.
6.10. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de
preços e aos documentos de habilitação e seus Anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
6.11.  Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira,
deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
6.12. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos da Proposta de Preço e dos Documentos
de Habilitação deverão ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai executar o objeto da presente licitação, excetuando-
se:
a) da Certidão do Certificado de Regularidade do FGTS, que poderão ser da sede da pessoa jurídica;
6.13. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de
preços.
6.14. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital.
6.15. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
6.16. Serão aceitas somente cópias legíveis.
6.17. A Pregoeira se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
6.18. Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião
da participação  em certames  licitatórios,  deverão  apresentar  toda  a  documentação exigida  para  efeito  de  comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que está apresente alguma restrição.
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7. DO PROCEDIMENTO 
7.1. No dia, hora e local designados neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento das “Propostas de Preços” e da
“Documentação de habilitação”, devendo o representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento, nos
termos do Item 3 deste Edital.
7.2. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes e os representantes legais
credenciados deverão entregar, fora dos envelopes:
a) Declaração de Localização e Funcionamento (subitem 4.1.1 –Anexo III);
b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (subitem 4.1.2 –Anexo IV);
c) Envelopes nº 01 e nº 02 (subitem 4.1.3).
7.2.1.  As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  desejarem  exercer  o  direito  de  preferência  previsto  na  Lei
Complementar nº 123/2006, deverão apresentar aa Pregoeira, fora dos envelopes:
a) Declaração de Localização e Funcionamento (subitem 4.1.1 –Anexo III);
b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (subitem 4.2.1
–Anexo V);
c) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (subitem 4.2.2. ANEXO VI);
d) Envelopes nº 01 e nº 02 (subitem 4.1.3).
7.3. A Pregoeira procederá à abertura dos Envelopes nº 01, seguindo com os atos referentes à classificação das Propostas de
Preços:
a) rubrica, conferência e leitura dos preços propostos;
b) classificação, para a fase de lances, da proposta escrita de menor preço POR ITEM, e todas aquelas apresentadas com preços
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em relação ao menor preço;
c) seleção das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados, quando não verificadas, no
mínimo, três propostas escritas de preços a partir do critério definido na alínea “b”;
d) colocação das Propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais das licitantes participem da
etapa competitiva por meio de lances verbais.
7.4. A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais.
7.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço,
realizando-se sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.
7.5.1. O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e
assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.6. Então será dado início à etapa competitiva e a Pregoeira convidará individualmente os representantes legais das licitantes
classificadas, presentes ao evento, a apresentar lances verbais em rodadas consecutivas, a começar pela licitante detentora da
proposta de maior preço, observadas as seguintes disposições:
a) os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço;
b) as licitantes só poderão ofertar um lance por rodada;
c) será vedada a oferta de lance visando ao empate;
d) quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo para analisar seus custos ou para
consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de celular. O tempo concedido não poderá exceder 05 minutos;
e) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes deste Edital;
f) a licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, ficará excluída dessa etapa e terá
mantido o seu último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem de sua formulação ou
conforme determinar a Pregoeira no momento da sessão.
7.8. Declarada encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas exclusivamente pelo critério de menor preço POR
ITEM.
7.9. Apurado o menor preço e sendo este proposto por licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
antes  que se  proceda negociação,  a  Pregoeira  deverá verificar  a  ocorrência  de empate,  assegurando,  enquanto critério  de
desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006.
7.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
7.10. Para efeito do disposto no item 7.9, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para exercer seu direito de
preferência e apresentar proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar. O tempo concedido não poderá exceder
5 minutos, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito, observado o prazo máximo de 5 minutos;
c) no caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no item 7.9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro
poderá exercer a o direito de preferência e apresentar melhor oferta.
7.11. O exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006 somente será aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.12. Concluída a ordenação final das Propostas de Preços, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito e procedendo à negociação com o particular para obter melhores condições
para a Administração.
7.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação, devendo a Pregoeira negociar com o particular melhores condições para a Administração, após a
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aplicação do item 7.10, conforme o caso.
7.14. A Pregoeira poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários, bem como os demais
esclarecimentos que julgar necessários para perfeita formação de juízo.
7.15. Aceito o preço final proposto, a Pregoeira procederá à abertura o Envelope nº 02 contendo a documentação da licitante
classificada em primeiro lugar, para verificar suas condições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital.
7.16. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, a licitante será declarada vencedora.
7.17. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos quanto a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
exigidos no Edital, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada,
ressalvada a hipótese legal prevista no item 7.19.
7.18. Se a melhor oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta
subseqüente,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  à  habilitação  da  licitante,  na  ordem de  classificação,  e  assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante, declarada vencedora e
a ela adjudicado o objeto do certame.
7.19. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.19.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis (§ 1º, art. 43 da Lei nº 123/2006), cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.19.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na decadência do direito de não ser
preterido na hipótese de contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e
no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. Neste caso, será facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, ocasião
em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas
Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no item 7.9.1.
7.19.3. Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado poderá ser adjudicado em
favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.
7.20. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preço, ajustada ao lance final, deverá ser entregue na Comissão Permanente de
Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contadas da data da lavratura da Ata.
7.21. Se não houver nenhuma manifestação de interposição de recurso devidamente registrada em Ata durante o transcurso da
sessão do Pregão por parte das licitantes presentes, a Pregoeira procederá à Adjudicação do objeto ao vencedor logo após a
apresentação da Proposta de Preço ajustada ao lance final, consoante o item 7.20.
7.22. Se houver interposição de Recurso contra atos da Pregoeira, a Adjudicação dar-se-á após o julgamento do Recurso interposto
e dado conhecimento do seu resultado.
7.23.  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  não  atenderem  às  exigências  deste  Edital,  sejam  omissas  ou  apresentem
irregularidades ou defeitos  capazes de dificultar  o  julgamento,  ou ainda as  que apresentarem preços excessivos  ou preços
manifestamente  inexeqüíveis,  assim  considerados  aqueles  que  não  venham  a  ter  demonstrada  sua  viabilidade  através  de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto.
7.24. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a Pregoeira convocará todas as licitantes classificadas para a
fase de lances para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação,
conforme previsto no artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
7.25. Nas situações previstas nos itens 7.13, 7.14 e 7.19 é lícito aa Pregoeira negociar diretamente com o representante da licitante
vencedora para que seja obtido melhor preço.
7.26. Todas as propostas de preços e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pela Pregoeira, pela sua
Equipe de Apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão Presencial.
7.27. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de Documentação não caberá desclassificar as licitantes
por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
 
8.- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
8.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada, devendo ser entregue diretamente na
Comissão Permanente de Licitação –CPL, localizada na Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas  - MA.
8.1.2. Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame.
8.2. A Pregoeira deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar falhas ou
irregularidades na data da abertura da sessão ou depois da abertura dos envelopes de propostas, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
 
9. DOS RECURSOS 
9.1.  Dos atos  da Pregoeira  neste  processo licitatório,  poderá a  licitante,  ao  final  da sessão pública  manifestar,  imediata  e
motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, no momento da sessão deste Pregão,
importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora.
9.3. Caberá à licitante apresentar as razões dos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura
da citada Ata.
9.4. Cientes as demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos concorrentes, ficam desde logo

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, SEGUNDA * 01 DE MARçO DE 2021 * ANO V * Nº 820

111/198www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br



intimados a apresentarem contra razões também em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.5. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão Permanente de Licitação, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , localizada na Rua do SESP, s/nº, Centro - Olho D’ Agua das Cunhas
 - MA.
9.6. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
9.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos por fax e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos ou em desacordo
com as regras estabelecidas neste Edital.
9.9. Os recursos e contra-razões de recursos deverão ser dirigidos aa Pregoeira e entregues diretamente na sala da Comissão
Permanente de Licitação.
9.10. Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso, devidamente informados, à consideração da Autoridade
Competente que proferirá decisão definitiva.
9.11. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente poderá
homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação com a licitante vencedora.
 
10. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores
a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação,
procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual,  após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo1.
licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
.  A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido pela Administração2.
ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no presente instrumento convocatório.
.  É  facultado à  Administração,  quando o  convocado não assinar  a  ata  de  registro  de  preços  no  prazo  e  condições3.
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.
. Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 10 e 25 do Decreto Federal Nº: 7.892/2013, serão registrados em ata os4.
preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante mais bem classificado,
segundo a ordem de classificação baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser
observada para fins de eventual contratação.
. No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as mesmas condições de habilitação5.
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante toda a vigência da ata.

 
11. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.
 
12. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto1.
Federal Nº 7.892/2013, conforme previsto na Ata de Registro de Preços anexa ao Edital.
. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o2.
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.

 
13. DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E DA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
13.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Autoridade Competente convocará a empresa adjudicatária para
retirar a nota de empenho, e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo de 02 (dois) dias úteis contados da Notificação.
13.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
13.3. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato de recebimento da Nota
de Empenho, ou recusar-se a retirá-la no prazo e nas condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a
ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.
13.3.1. Na sessão de reabertura do pregão, a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente, obedecida a ordem de
classificação, para que seja obtido preço melhor.
 
14. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 
14.1. O Contrato Administrativo será celebrado entre a licitante adjudicada e a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS ,
observada a Lei Federal Nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº
123/2006 e demais normas atinentes à espécie.
14.2. Constam na Minuta do Contrato as condições e a forma do fornecimento e/ou serviço, tais como recebimento, pagamentos,
sanções, rescisão e demais obrigações dos contratantes, sendo o mesmo, parte integrante deste Edital.
14.3. A Contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de material, que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato.
14.4. O Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro do corrente ano à sua
assinatura.
14.5. A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste Pregão em SRP, em especial no que se refere
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ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, inclusive quanto ao ISSQN, durante toda a execução do objeto.
 
15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
15.1. O recebimento dos objetos será efetuado por servidor(a), especialmente designado(a) da PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS .
15.2. A realização do fornecimento e/ou serviço deverá ocorrer diariamente, conforme indicação na Ordem de Fornecimento
emitida pela Autoridade Competente.
15.3. O fornecimento e/ou serviço dos objetos deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a) diariamente, observado o prazo de entrega de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento.
15.4. Os prazos de entrega poderão ser prorrogados, a critério da Autoridade Competente, desde que a Contratada formalize o
pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º,
da Lei Federal nº 8.666/1993.
15.5.  Efetuada  a  entrega  agendada,  caso  haja  necessidade,  a  respectiva  SECRETARIA  MUNICIPAL  poderá  solicitar
fornecimento e/ou serviço adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS
CUNHAS .
15.6. A SECRETARIA MUNICIPAL, observado os prazos de entrega, emitirá o Termo de Recebimento Provisório para efeito de
posterior verificação pela comissão, quanto à conformidade do fornecimento e/ou serviço, com as características especificadas
neste Termo de Referência, na Proposta da Contratada e com as amostras entregues pela empresa contratada.
15.7. Após verificação da qualidade e quantidade dos produtos recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, cada
SECRETARIA MUNICIPAL emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.
15.8. Os objetos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada substituí-los no prazo de até 02
(dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja
observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos bens não exime a Contratada da aplicação de penalidades
por atraso no fornecimento.
15.9. O Termo de Referência (ANEXO I) estabelece que os prazos que serão contados a partir da data de entrega dos mesmos.
12.10. Caso fique comprovado vício redibitório que torne os objetos impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, a
CONTRATADA deverá substituí-los, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério da
Autoridade Competente.
15.11. A empresa ficará desobrigada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente atestado pela PREFEITURA
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  que a impropriedade no fornecimento e/ou serviço do objeto decorreu do mau uso e/ou
danos motivados por causas das quais a licitante não seja direta ou indiretamente responsável.
15.12. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do fornecimento e/ou
serviço realizado, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem do prazo de pagamento.
 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
16.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de
Ordem Bancária, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL da PREFEITURA
DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS .
16.2. A Contratada deverá apresentar a respectiva nota fiscal/fatura à respectiva SECRETARIA MUNICIPAL, acompanhada da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto à Receita Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e do
Certificado de Regularidade do FGTS.
16.3. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor designado, responsável pelo recebimento dos produtos.
16.4. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento
Provisório e/ou Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.
16.5. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude
de penalidades impostas ou inadimplência contratual,  inclusive,  sem que isso gere direito  ao reajustamento do preço ou à
atualização monetária.
16.6. A PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela Contratada.
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   
17.1.  Se  a  proponente  vencedora  não  fizer  a  comprovação  das  condições  da  habilitação  consignadas  no  Edital  ou  se,
injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e
as demais licitantes chamadas na ordem de classificação, sujeitando-se a proponente desistente às seguintes penalidades:
a) suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA
DAS CUNHAS , pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
17.2. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº: 8.666/1993, a licitante vencedora que descumprir
quaisquer das condições do presente Pregão, ficará sujeita às seguintes penalidades:
17.2.1. multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, em caso de atraso no
fornecimento do objeto, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);
17.2.2. no caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’ AGUA DAS
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CUNHAS , pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
17.3. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea ‘b’.
17.4.  Caberá à  Autoridade Competente  propor  a  aplicação das  penalidades previstas,  mediante  relatório  circunstanciado,
apresentando provas que justifiquem a proposição.
17.5. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções previstas neste item, dentre outras hipóteses legais, quando:
a) fornecer produto desconforme com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o produto recusado pela Contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstos neste Pregão.
17.6. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA DE OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS , pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
17.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária
a ser informada pela SECRETARIA MUNICIPAL.
17.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
17.9. Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.
17.10.  Após  a  aplicação  de  qualquer  penalidade  prevista  neste  capítulo,  realizar-se  à  comunicação  escrita  à  Contratada  e
publicação na Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1.  O  presente  Edital  e  seus  Anexos,  bem como a  proposta  da  licitante  vencedora,  farão  parte  integrante  do  Contrato,
independentemente de transcrição.
18.2. É facultado aa Pregoeira ou a Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou solicitar
parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Municipal, para esclarecer ou complementar a instrução
do  processo,  vedada  à  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originariamente  da
proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.
18.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
18.4. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
18.5. As PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  – MA poderá revogar a presente licitação por razões de
interesse público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
18.6. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59, da
Lei Federal nº 8.666/1993;
b) a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e,
c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.7 – No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a
data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente Edital.
18.8 – Com base na Lei nº 13.726/2018, todos os documentos poderão ser apresentados em seus originais ou por qualquer processo
de cópia autenticada em cartório ou cópia atestada (confere com original) por funcionário lotado na CPL ou ainda por publicação
comprovada na imprensa oficial. Podendo ser realizada a autenticação (confere com original), por funcionário lotado na CPL, com
antecedência de até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para início do certame.
18.8.1 – todas as declarações e propostas deveram ser apresentadas com firma reconhecida em cartório de cada assinatura ou
atestada por funcionário da CPL mediante apresentação de documento de identidade original com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos antes do horário marcado para início do certame, sob pena de descredenciamento, desclassifica e/ou Inabilitação.
18.9 – Todos os documentos que forem apresentados sem qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou sem atesto
(confere com original),  não serão aceitos pela Comissão, sendo a mesma automaticamente descredenciada, desclassificada e
inabilitada, ressalvando-se os documentos que podem ser conferidos via internet.
18.10 – Os documentos que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data superior a 30 (trinta) dias.
18.11 – Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica de forma genérica.
18.12. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e documentos
de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
18.13. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de
oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a
segurança da contratação.
18.14. A abertura dos envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação será sempre realizada em sessão pública,
devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira, pelos membros
da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às
propostas ou à documentação, e pelos representantes das licitantes presentes.
18.15. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação em um
único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de
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imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em Sessão a ser convocada posteriormente.
18.15.1. A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á, após a etapa competitiva de lances verbais.
18.15.2. Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos representantes
legais das licitantes presentes, ficarão em poder da Pregoeira e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos.
18.16. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no dia da abertura, ou mediante
publicação na Imprensa Oficial.
18.17. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no endereço da
Comissão, até 10 (dez) dias úteis após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos pela Pregoeira.
18.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, observando-se
que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS .
18.19. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
18.20.  É  expressamente  proibida  a  veiculação  de  publicidade  acerca  do  contrato,  salvo  se  houver  prévia  autorização  da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS .
18.21. Ocorrendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a continuidade do contrato, ficará condicionada à
análise, pela Autoridade Competente, quanto ao procedimento realizado e à documentação da nova empresa, considerando todas
as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do
objeto contratado.
18.21.1. Para averiguação do disposto no item 16.20, a empresa resultante de qualquer das operações comerciais ali descritas
ficam obrigadas a apresentarem, imediatamente, a documentação comprobatória de sua situação.
18.22. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto licitado.
18.23. Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal
013/2017 e aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e
demais normas pertinentes à espécie.
18.24.  Este  Edital  e  seus  Anexos  estão  à  disposição  dos  interessados  exclusivamente,  na  COMISSÃO  PERMANENTE  DE
LICITAÇÃO/CPL da Prefeitura Municipal de OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , na Rua do SESP, s/nº, Centro, Olho D’ Agua das
Cunhas /MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 13h, onde poderão ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), que deverá ser recolhido junto aos cofres da Prefeitura através do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
18.25. Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que receberá notificações, devendo comunicar à Comissão
qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido.
18.26. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
 
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Carta Credencial
Anexo Iii - Declaração de Localização e Funcionamento
ANEXO IV - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação

ANEXO V - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte

ANEXO VI - Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
Anexo VII - Declaração de Cumprimento do art. 7º, XXXIII da CF/88
ANEXO VIII - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos da Habilitação
ANEXO IX - Minuta do Contrato Administrativo
ANEXO x - Termo de Recebimento Provisório
anexo XI - Termo de Recebimento Definitivo
ANEXO XII - Modelo de Ata de Registro de Preços
ANEXO XIII - Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital
 
18.27 – O recebimento provisório da realização do objeto segue o teor do disposto no art. 74, inciso I, da Lei nº 8666/93.
18.28– Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o
Foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Olho D’ Agua das Cunhas, no Estado do Maranhão, excluído quaisquer outro,
por mais privilegiado que seja.
 
Olho D’ Agua das Cunhas  – MA, 19 de fevereiro de 2021.
 
EVANDRO SOUSA BARBOSA
PREGOEIRO
 
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
 
1. DO OBJETO:
1.1. O registro de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Construção para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA.
 
1.2 Os matérias deverão ser fornecidos de acordo com as especificações técnicas apresentadas neste Termo.
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2. DA JUSTIFICATIVA:
2.1 Tendo em vista atender as demandas administrativas das Secretarias Municipais, faz-se necessária a contratação de empresa
especializada no fornecimento de Materiais de Construção para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Olho d’Água das Cunhãs - MA.
 
2.2 O presente termo visa orientar nas especificações e quantitativo de Materiais de Construção, na estratégia de suprir obrigações
da administração e  da  licitante  vencedora,  gerenciamento  e  prazo  de  entrega dos  produtos  a  serem fornecidos  e  sanções
administrativas para o inadimplemento das obrigações assumidas.
 
3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. Entregar o objeto da presente licitação em até 10 (dez) dias corridos, seguindo ordens e orientações da Prefeitura, mediante
Ordem de Fornecimento autorizada pela Contratante.
3.2.  Qualquer atraso na entrega das obrigações assumidas deverá,  obrigatoriamente,  constar de justificativa protocolada na
Prefeitura, dirigida à Administração, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material;
Não acolhida à justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contrato sujeitar-se-á multa nos seguintes termos:
I - 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parcela do
objeto não realizada;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada, observado o
disposto no § 5º, a partir do trigésimo primeiro dia;
III - 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia de atraso, por descumprimento do prazo de
entrega do objeto em conformidade com o edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II.
 
4. LOCAIS E CONDICÕES DE ENTREGA
4.1. O(s) produto(s)deverão ser entregue(s) nos locais indicados pela CONTRATANTE.
4.2. O(s) produto(s) objeto(s) deste PREGÃO entregue(s) será(ão) recebido(s) pela Contratante de segunda a sexta feira, das 08:00
às 14:00, devidamente acompanhados da nota fiscal com a descrição completa, bem como o número do item ao qual ele se refere
neste Termo.
4.3. Entregar os produtos devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte de carga e
descarga.
4.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, carga e descarga, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos.
4.5. Somente serão recebidos os produtos na sua totalidade da Ordem de Entrega.
4.6. O material estará sujeito à aceitação pela CONTRATANTE, a qual caberá o direito de recusar, caso o (s) material (ais) não
esteja (am) de acordo com o especificado.
4.7. Em caso de não aceitação do(s) produto(s) objeto(s) deste pregão, fica a contratada obrigada a retirá-lo(s) e a substituí-lo(s) no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação a ser expedida pela contratante; sob pena de incidência nas sanções.
4.8. Os materiais deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas, sendo que a inobservância desta
condição implicará recusa com a aplicação das penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93.
 
5. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS
5.1 O Valor de Referência foi baseado em consultas realizadas no mercado;
5.2 Na Tabela abaixo estão relacionados o Lote Único com seus respectivos Itens, com as discriminações e especificações técnicas
que deverão guardar perfeita compatibilização com as quantidades e condições descritas neste Termo de Referência.
 
LOTE UNICO – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR
MEDIO VALOR TOTAL

  MATERIAL HIDRAULICO     

1 CAIXA DE DESCARGA DE 6 LITROS UND 175 R$58,13 R$10.173,33

2 CANO C/ CURVA DE 40 BRANCO P/ CX DE
DESCARGA UND 70 R$21,82 R$1.527,17

3 SPUD INTERNO- BOLSA P/ VASO UND 140 R$5,41 R$756,93

4 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO DE 40 CM X 1/2´´ UND 245 R$8,14 R$1.995,12

5 PARAFUSO C/ BUCHA N° 10 P/ VASO UND 350 R$4,45 R$1.558,67

6 SIFONADO TIPO GARGANTA UND 245 R$14,50 R$3.552,50

7 VÁLVULA PVC DE 25 MM P/ LAVATORIO UND 175 R$5,45 R$953,75

8 VÁLVULA DE 40 MM P/ CUBO INOX UND 42 R$21,63 R$908,32

9 TORNEIRA CROMADA DE PÉ DE 20 MM UND 63 R$72,76 R$4.584,09

10 TORNEIRA PLÁSTICA DE PÉ DE 20 MM UND 140 R$14,44 R$2.021,13
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11 TORNEIRA PLÁSTICA BRANCA LONGA DE 20 MM UND 42 R$9,03 R$379,26

12 TORNEIRA C/ BICO P/ JARDIM PRETA UND 84 R$5,41 R$454,16

13 TORNEIRA CROMADA CURTA P/ TANQUE UND 119 R$21,82 R$2.596,18

14 TORNEIRA P/ GELAGUA UND 28 R$9,03 R$252,84

15 TORNEIRA BICA MOVEL CROMADA UND 42 R$81,85 R$3.437,84

16 TORNEIRA BICA MOVEL PLÁSTICA UND 70 R$81,85 R$5.729,73

17 TORNEIRA DE PAREDE CROMADA UND 70 R$58,13 R$4.069,33

18 TORNEIRA DE PAREDE PLÁSTICA UND 84 R$9,03 R$758,52

19 GAXETA P/ TORNEIRA DE 20 MM UND 84 R$1,76 R$147,84

20 REGISTRO PVC DE PRESSÃO DE 20 MM PVC UND 56 R$12,70 R$711,20

21 REGISTRO PVC DE PRESSÃO DE 25 MM PVC UND 42 R$18,19 R$763,98

22 REGISTRO PVC DE GAVETA DE 20 MM UND 56 R$31,80 R$1.780,80

23 REGRISTRO PVC DE GAVETA DE 25 MM UND 28 R$44,52 R$1.246,56

24 REGISTRO PVC DE ESFERA DE 50MM UND 21 R$50,62 R$1.063,09

25 REGISTRO PVC DE ESFERA DE 60 MM UND 21 R$58,13 R$1.220,80

26 REGISTRO PVC DE ESFERA DE 32 MM UND 21 R$25,44 R$534,24

27 JOELHO LISO DE 20 MM UND 182 R$2,16 R$393,73

28 JOELHO LISO DE 25 MM UND 182 R$2,54 R$462,89

29 JOELHO LISO DE 32 MM UND 84 R$2,54 R$213,64

30 JOELHO LR DE 20 MM UND 112 R$4,45 R$498,77

31 JOELHO  LR DE 25 MM UND 112 R$4,45 R$498,77

32 JOELHO LR DE 50 MM UND 42 R$5,34 R$224,28

33 JOELHO BRANCO DE 40 MM UND 84 R$3,56 R$299,04

34 JOELHO BRANCO DE 50 MM UND 112 R$4,51 R$505,49

35 JOELHO BRANCO DE 100 MM UND 84 R$10,88 R$913,64

36 TEE PVC 20 MM UND 154 R$2,67 R$411,69

37 TEE PVC 25 MM UND 112 R$4,51 R$505,49

38 TEE PVC 32 MM UND 49 R$5,41 R$264,93

39 TEE PVC 50 MM UND 42 R$6,35 R$266,84

40 TEE SOLD. BRANCO DE 40 MM UND 84 R$2,68 R$225,40

41 TEE SOLD. BRANCO DE 50 MM UND 112 R$6,74 R$755,25

42 TEE SOLD. BRANCO DE 100 MM UND 112 R$21,82 R$2.443,47

43 ADAPTADOR POLIETILENO DE 20 MM UND 84 R$1,08 R$91,00

44 ADAPTADOR POLIETILENO DE 25 MM UND 84 R$1,80 R$151,20

45 ADAPTADOR POLIETILENO DE 32 MM UND 42 R$2,71 R$113,96

46 ADAPTADOR FRANGE DE 20 MM UND 63 R$12,72 R$801,36

47 ADAPTADOR FRANGE DE 25 MM UND 49 R$16,35 R$800,99

48 ADAPTADOR FRANGE DE 50 MM UND 21 R$21,82 R$458,15

49 RALO SECO UND 42 R$14,50 R$609,00

50 RALO SIFONADO UND 63 R$17,17 R$1.081,92

51 LUVA LR DE 20 MM UND 112 R$1,78 R$199,36

52 LUVA LISA DE 20 MM UND 294 R$1,08 R$318,50

53 LUVA LISA DE 25 MM UND 154 R$1,78 R$274,12

54 LUVA LISA DE 32 MM UND 84 R$2,54 R$213,64

55 LUVA LISA DE 50 MM UND 42 R$5,41 R$227,08

56 LUVA UNIÃO DE 20 MM UND 42 R$9,03 R$379,26

57 LUVA UNIÃO DE 25 MM UND 35 R$12,72 R$445,20

58 LUVA UNIÃO DE 32 MM UND 35 R$16,34 R$571,78
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59 LUVA UNIÃO DE 50 MM UND 21 R$30,91 R$649,04

60 CURVA BRANCA DE 40 MM UND 112 R$2,70 R$302,77

61 CURVA BRANCA DE 50 MM UND 182 R$4,51 R$821,43

62 CURVA BRANCA DE 100 MM UND 112 R$11,81 R$1.322,35

63 PIA P/ LAVATÓRIO MÉDIO LOUÇA UND 63 R$136,49 R$8.598,66

64 PIA DE FIBRA DE 120 CM UND 28 R$180,12 R$5.043,45

65 PIA DE COLUNA PARA LAVATÓRIO UND 21 R$218,41 R$4.586,61

66 PIA PARA LAVANDERIA 2 CUBA (DE FIBRA ) UND 14 R$214,72 R$3.006,08

67 PIA PARA LAVANDERIA 2 CUBA (CIMENTO) UND 14 R$163,82 R$2.293,43

68 CUBA DE LOUÇA OVAL SOBRE PÔR UND 14 R$491,50 R$6.881,05

69 CUBA DE INOX UND 14 R$398,02 R$5.572,28

70 VEDA VASO UND 112 R$14,50 R$1.624,00

71 TAMPA PLÁSTICA P/ VASO BRANCA UND 245 R$39,94 R$9.786,12

72 CHUVEIRO PVC BRANCO UND 105 R$14,50 R$1.522,50

73 CANO ESGOTO MARROM DE 50 MM VARA 84 R$94,64 R$7.949,76

74 CANO ESGOTO MARROM DE 40 MM VARA 42 R$80,04 R$3.361,54

75 CANO ESGOTO MARROM DE 32 M VARA 84 R$61,87 R$5.197,36

76 CANO ESGOTO MARROM DE 25 MM VARA 112 R$27,29 R$3.056,11

77 CANO ESGOTO MARROM DE 20 MM VARA 182 R$25,44 R$4.630,08

78 CANO ÁGUA BRANCO DE 40 MM VARA 84 R$39,94 R$3.355,24

79 CANO ÁGUA BRANCO DE 50 MM VARA 112 R$58,19 R$6.517,65

80 CANO ÁGUA BRANCO DE 100 MM UND 182 R$90,89 R$16.541,98

81 BOIA DE 20 MM (P/ CAIXA D’ ÁGUA ) UND 42 R$16,28 R$683,76

82 REDUÇÃO BRANCA 32X25 MM (BRONZE) UND 21 R$4,51 R$94,78

83 FITA VEDA ROSCA 10 METRO UND 224 R$9,06 R$2.029,44

84 COLA ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 G UND 224 R$16,92 R$3.790,08

85 TUBO DE SILICONE DE 75 G UND 84 R$6,04 R$507,64

86 VELA P/ FILTRO DE PIA UND 84 R$21,82 R$1.832,60

87 VELA PARA FILTRO INDUSTRIAL PF 200 E UND 154 R$54,44 R$8.384,27

88 TAPES C/ ROSCA INTERNA DE 20 MM UND 42 R$1,08 R$45,50

89 CAIXA D’ AGUA DE 500 LITROS UND 21 R$400,43 R$8.409,10

90 CAIXA D’ AGUA DE 1.000 LITROS UND 21 R$582,47
p> R$12.231,80

91 CAIXA D’ÁGUA DE 5.000 LITROS UND 7 R$3.640,88 R$25.486,18

92 BACIA SANITÁRIA ACOPLADA UND 28 R$582,47 R$16.309,07

93 BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTE FÍSICO UND 7 R$716,03 R$5.012,19

94 BACIA SANITÁRIA BRANCA (COMUM) UND 70 R$200,22 R$14.015,40

95 REPARO P/ CX DE DESCARGA ACOPLADA UND 70 R$160,15 R$11.210,27

96 DUCHA PARA VASO UND 10 R$43,63 R$436,27

97 ARMÁRIO COM ESPELHO PARA BANHEIRO UND 14 R$69,13 R$967,87

98 DISPENSE PARA SABONETE LIQUIDO UND 84 R$92,21 R$7.745,64

99 DISPENSE PARA PAPEL TOALHA UND 84 R$44,14 R$3.707,76

100 PORTA PAPEL HIGIENICO UND 182 R$40,01 R$7.281,21

101 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE UND 28 R$155,32 R$4.348,87

102 VÁLVULA DE SUCÇÃO DE BRONZE UND 14 R$29,01 R$406,09

103 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL  DE
BRONZE UND 14 R$41,21 R$576,99

 MATERIAL ELÉTRICO     

104 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 UND 420 R$67,69 R$28.431,20
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105 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 UND 420 R$57,04 R$23.956,80

106 LÂMPADA FLUORESCENTE LED DE 40 UND 105 R$349,65 R$36.713,25

107 LÂMPADA FLUORESCENTE LED DE 15 UND 175 R$39,68 R$6.943,42

108 LÂMPADA ELETRÔNICA DE 20 UND 595 R$26,03 R$15.489,83

109 LÂMPADA ELETRÔNICA DE 25 UND 595 R$29,75 R$17.703,23

110 LÂMPADA ELETRÔNICA DE 36 UND 350 R$89,27 R$31.245,67

111 LÂMPADA DE EMERGÊNCIA DE 45 LD UND 84 R$100,43 R$8.436,40

112 CALHA TUBULAR FLUORESCENTE 2X40
COMPLETA UND 70 R$160,15 R$11.210,27

113 CALHA TUBULAR FLUORESCENTE 1X40
COMPLETA UND 70 R$133,44 R$9.340,80

114 CALHA TUBULAR FLUORESCENTE 1X20
COMPLETA UND 70 R$69,15 R$4.840,73

115 CALHA TUBULAR FLUORESCENTE 2X20
COMPLETA UND 70 R$162,63 R$11.384,10

116 REATOR ELETRÔNICO 2X40  WOLTS UND 490 R$69,13 R$33.875,33

117 REATOR ELETRÔNICO 1X40 WOLTS UND 490 R$47,30 R$23.175,37

118 REATOR ELETRÔNICO 2X20  WOLTS UND 490 R$50,88 R$24.932,83

119 REATOR ELETRÔNICO 1X20 WOLTS UND 490 R$50,88 R$24.932,83

120 START UND 245 R$3,56 R$872,20

121 CAPACITOR DE PARTIDA DE 2.5 UF UND 175 R$12,08 R$2.114,58

122 CAPACITOR DE PARTIDA DE 9 UF UND 105 R$18,19 R$1.909,60

123 CAPACITOR DE PARTIDA DE 4 UF UND 210 R$14,50 R$3.045,00

124 INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO UND 280 R$6,51 R$1.821,87

125 INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO UND 112 R$10,72 R$1.201,01

126 INTERRUPTOR DE 3 SEÇÃO UND 84 R$16,74 R$1.406,16

127 INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO COM TOMADA UND 119 R$12,10 R$1.439,50

128 INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO COM TOMADA UND 84 R$16,74 R$1.406,16

129 INTERRUPTOR PX PADRÃO UND 84 R$10,23 R$859,04

130 TOMADA DE EMBUTIRPADRÃO UND 259 R$7,44 R$1.926,96

131 TOMADA PXPADRÃO 10A UND 364 R$8,37 R$3.047,89

132 TOMADA PX 20A PARA AR CONDICIONADO UND 84 R$26,03 R$2.186,80

133 KIT ASTOP UND 35 R$52,08 R$1.822,80

134 CAIXA PX UND 84 R$11,02 R$925,68

135 CAIXA 4X2 UND 294 R$2,23 R$656,60

136 CAIXA 4X4 OXTAGONAL UND 84 R$6,51 R$546,56

137 CAIXA MEDIÇÃOPADRÃO MONO FASICO UND 70 R$85,55 R$5.988,73

138 CAIXA MEDIÇÃOPADRÃO TRI FASICO UND 35 R$353,37 R$12.367,95

139 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6 CIRCUITO UND 35 R$83,69 R$2.929,15

140 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10 CIRCUITO UD 42 R$145,07 R$6.093,08

141 TOMADA EXTERNA FEMEA UND 63 R$7,44 R$468,72

142 TOMADA EXTERNA MACHO UND 63 R$7,44 R$468,72

143 BOCAL DE RABICHO UND 154 R$5,59 R$860,86

144 BOCAL DE LOUÇA UND 182 R$5,59 R$1.017,38

145 LUMINÁRIA PARFLOM UD 182 R$8,37 R$1.523,95

146 LUMINÁRIA SPOT UND 70 R$44,64 R$3.124,80

147 LUMINÁRIA DE TEMPO TIPO PRATO UND 35 R$198,37 R$6.943,07

148 FITA ISOLANTE DE 10 MT UND 210 R$14,88 R$3.124,80

149 FITA DE ALTA FUSÃO 15 MT UND 84 R$29,75 R$2.499,28

150 ASTE DE ATERRAMENTO DE 1 M UND 42 R$16,74 R$703,08

151 ASTE DE ATERRAMENTO DE 2 M UND 42 R$48,36 R$2.031,12
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152 ELETRODUTO TIPO GARGANTA DE 20 METRO 770 R$2,11 R$1.624,70

153 ELETRODUTO TIPO GARGANTA DE 25 METRO 490 R$2,79 R$1.365,47

154 TUBO ANTI CHAMAS DE 20 MM VARA 105 R$11,17 R$1.172,85

155 TUBO ANTI CHAMAS DE 40 MM VARA 70 R$28,51 R$1.995,93

156 CURVA ANTI CHAMAS DE 20 MM UND 70 R$4,65 R$325,73

157 CURVA ANTI CHAMAS DE 40 MM UND 70 R$18,61 R$1.302,70

158 APONTALETE DE 1MT UND 42 R$35,34 R$1.484,28

159 FIO TORCIDO DE 2X1.5MM Metro 1.540 R$3,35 R$5.159,00

160 FIO TORCIDO DE 2X2.5 MM Metro 2.800 R$4,65 R$13.029,33

161 CABINHO DE 1.5 MM Metro 1.890 R$1,86 R$3.515,40

162 CABINHO DE 2.5 MM Metro 840 R$2,23 R$1.876,00

163 CABINHO DE 4.00 MM Metro 1.120 R$3,73 R$4.177,60

164 CABINHO DE 6.00 MM Metro 910 R$5,59 R$5.086,90

165 CABINHO DE 10 MM Metro 630 R$11,17 R$7.037,10

166 CABO PP 2X1.5 Metro 630 R$6,51 R$4.099,20

167 CABO PP 2X2.5 Metro 1.050 R$7,17 R$7.528,50

168 CABO PP 3X2,5 Metro 770 R$10,23 R$7.874,53

169 CLITS 3 LINHAS PARES 630 R$0,93 R$588,00

170 CLITS 2 LINHAS PARES 630 R$0,62 R$392,70

171 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 15 AMPS UND 35 R$14,88 R$520,80

172 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 30 AMPS UND 35 R$22,31 R$780,85

173 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 50 AMPS UND 21 R$27,90 R$585,90

174 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50 AMPS UND 21 R$83,69 R$1.757,49

175 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 100 AMPS UND 14 R$334,76 R$4.686,59

176 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 150 AMPS UND 7 R$448,33 R$3.138,31

177 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 200 AMPS UND 4 R$449,64 R$1.798,56

178 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 250 AMPS UND 4 R$996,15 R$3.984,60

179 CANALETA MONOFÁSICA BRANCA UND 350 R$11,17 R$3.909,50

180 CANALETA TRIFÁSICA BRANCA UND 105 R$40,92 R$4.296,60

181 LUMINÁRIA DE TEMPO COM GLOBO DE VIDRO UND 21 R$464,95 R$9.763,95

182 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL UND 4 R$291,99 R$1.167,95

183 SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA UND 630 R$6,19 R$3.901,80

184 SUPORTE DE RABICHO PARA LÂMPADA UND 630 R$2,48 R$1.564,50

185 CHAVE DE TESTE UND 21 R$11,17 R$234,57

  FERRAGENS     

186 TRINCO EXTERNO DE ALAVANCA UNID 182 R$78,11 R$14.216,63

187 TRINCO INTERNO DE ALAVANCA UNID 140 R$100,43 R$14.060,67

188 TRINCO PARA BANHEIRO UNID 105 R$65,71 R$6.899,90

189 TRINCO PARA ESQUADRILHA DE ALUMÍNIO UNID 35 R$79,35 R$2.777,25

190 TRINCO BICO DE PAPAGAIO UNID 35 R$96,71 R$3.384,97

191 FECHADURA TIPO CAIXÃO UNID 14 R$14,50 R$203,00

192 FECHADURA DE GAVETA UNID 70 R$18,19 R$1.273,30

193 FECHADURA P/ PORTA DE VIDRO UNID 70 R$76,44 R$5.350,80

194 FECHADURA P/ ARMÁRIO DE AÇO UNID 49 R$18,19 R$891,31

195 CADEADO DE 20 MM UNID 210 R$20,47 R$4.298,70

196 CADEADO DE 30MM UNID 140 R$31,61 R$4.425,40

197 CADEADO DE 45 MM UNID 105 R$52,08 R$5.468,40

198 PORTA CADEADO DE  2” UNID 140 R$4,51 R$631,87
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199 PORTA CADEADO DE 4” UNID 140 R$8,72 R$1.220,33

200 FERROLHO ROLIÇO DE 4” UNID 245 R$13,27 R$3.251,15

201 FERROLHO DE CHAPA DE 4” UNID 175 R$16,08 R$2.814,00

202 TARJETA  DE 1.5” UNID 140 R$7,95 R$1.113,00

203 PREGO 15X15 KG 105 R$14,88 R$1.562,40

204 PREGO 2X ¹/²X 10 KG 105 R$14,88 R$1.562,40

205 PREGO 3X8 KG 105 R$14,88 R$1.562,40

206 PREGO 4X5 KG 105 R$9,95 R$1.044,40

207 PARAFUSO DE ¹/4 X 2” UNID 350 R$14,88 R$5.208,00

208 PARAFUSO ³/8 X 4” UNID 350 R$14,88 R$5.208,00

209 PARAFUSO CABEÇA CHATA DE 2.5 X 25 UNID 1.540 R$0,13 R$200,20

210 PARAFUSO CABEÇA CHATA DE 3.5X 35 UNID 1.540 R$0,15 R$231,00

211 BARRA DE ROSCA DE ³/8 X 1M (COM PORCA E
ARROELA) UNID 84 R$17,67 R$1.484,56

212 BARRA DE ROSCA DE ¹/4 X 1M (COM PORCA E
ARROELA) UNID 84 R$11,89 R$999,04

213 PARAFUSO PARA DOBRADIÇA UNID 2.170 R$0,18 R$390,60

214 DOBRADIÇA ZINCADA DE 3.5” JOGO 420 R$13,03 R$5.472,60

215 DOBRADIÇA COLONIAL DE 3.5” JOGO 63 R$27,90 R$1.757,70

216 DOBRADIÇA PARA ESQUADRILHA DE ALUMÍNIO JOGO 35 R$22,31 R$780,85

217 ALAVANCA PONTA E BOCA DE 1.5 M X 1” UNID 14 R$182,27 R$2.551,83

218 ENXADA COM CABO UNID 14 R$59,52 R$833,28

219 PA DE BICO COM CABO UNID 14 R$43,40 R$607,55

220 PICARETA COM CABO UNID 14 R$102,08 R$1.429,12

221 ENXADECO COM CABO UNID 14 R$59,52 R$833,28

222 COLHER DE PEDREIRO CABO MADEIRA UNID 21 R$16,74 R$351,54

223 CHAVE DE FENDA DE ¹/4 X 5” UNID 21 R$12,10 R$254,03

224 CHAVE ESTRELA DE ¹/4 X 5” UNID 21 R$10,23 R$214,76

225 CHAVE DE GRIFE DE 4” UNID 4 R$136,39 R$545,55

226 CHAVE GRIFE DE 15” UNID 4 R$57,04 R$228,16

227 ESTOJO DE CHAVE DE BOCA E ANEL DE N° 8 ATE
24 UNID 4 R$96,71 R$386,85

228 FIBRA DE VIDRO M² 63 R$31,61 R$1.991,43

229 RESINA DE POLIÉSTER LITRO 21 R$46,49 R$976,36

230 CATALIZADOR PARA RESINA UNID 21 R$18,61 R$390,81

231 VEDA CALHA UNID 42 R$27,90 R$1.171,80

232 MACHADA PARA FUNILEIRO DE 250 WOLTS UNID 6 R$246,24 R$1.477,44

233 SOLDA ELÉTRICA KG 63 R$27,90 R$1.757,70

234 CARRO DE MAO COM PNEU E CÂMARA UNID 21 R$204,59 R$4.296,32

235 PNEU E CÂMARA P/ CARRO DE MAO UNID 28 R$92,99 R$2.603,81

236 TELHA BRASILIT DE 0.50 X 2.40 UNID 91 R$33,47 R$3.046,07

237 TELHA BRASILIT DE 1.0 X 1,28 UNID 63 R$83,69 R$5.272,47

238 TRELIÇA DE 6 MT COM FERRO DE ¹/4 UNID 252 R$35,34 R$8.905,68

239 BARRA DE FERRO DE 12 MT X ³/8 UNID 84 R$74,39 R$6.249,04

240 BARRA DE FERRO DE 12 MT ¹/4 UNID 84 R$27,09 R$2.275,28

241 BARRINHA 6 MTX ¹/2” UNID 84 R$14,48 R$1.216,60

242 BARRINHA DE 6 MT X 1.5” UNID 42 R$23,66 R$993,72

243 TUBO DE FERRO DE 6 MT X 25 UNID 42 R$28,79 R$1.209,18

244 LAMINA DE SERRA UNID 182 R$10,26 R$1.867,93

245 DISCO DE CORTE PARA FERRO DE 2.6” UNID 14 R$16,03 R$224,42

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, SEGUNDA * 01 DE MARçO DE 2021 * ANO V * Nº 820

121/198www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br



246 DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 2.6” UNID 21 R$28,41 R$596,68

247 DISCO DE CORTE PARA MADEIRA DE 2.6” UNID 21 R$46,37 R$973,70

248 DISCO DE CORTE PARA MADEIRA DE 3.6” UNID 14 R$56,31 R$788,39

249 ABRAÇADEIRA TIPO U DE 32 MM UNID 84 R$4,51 R$379,12

250 ABRAÇADEIRA TIPO U DE 20 UNID 84 R$1,44 R$120,96

251 ABRAÇADEIRA DE PARAFUSO DE 32 UNID 84 R$4,53 R$380,24

252 ABRAÇADEIRA DE PARAFUSO DE 20 UNID 84 R$1,44 R$120,96

253 CORDA DE SEDA DE ³/8 KG 70 R$26,69 R$1.868,53

254 CORDA DE NYLON  DE ³/8 KG 70 R$58,24 R$4.076,57

255 CORRENTE N°  4 KG 70 R$30,53 R$2.136,87

256 PREGO TELHEIRO PCT 42 R$18,61 R$781,62

257 REGISTRO DE GÁS DE 5 KG UNID 84 R$59,52 R$4.999,68

258 PUXADOR DE GAVETA UNID 112 R$2,79 R$312,11

259 COLA DE CONTATO GALÃO 35 R$18,61 R$651,35

260 ARAME LISO 1.000 MT BOLO 35 R$595,13 R$20.829,67

261 ARAME PRÉ COZIDO KG 112 R$18,61 R$2.084,32

262 ARAME GALVANIZADO KG 49 R$29,75 R$1.457,91

263 CANTONEIRA PARA PRATELEIRA 0,30 X 0,20 UNID 84 R$5,59 R$469,56

264 ESPELHO DE 4 MM M2 35 R$198,37 R$6.943,07

265 METALON 2,3 UNID 42 R$46,87 R$1.968,68

266 METALON 5,3 UNID 42 R$76,90 R$3.229,66

267 LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE UNID 8 R$24,17 R$193,36

268 LIMA CHATA PARA ENXADA UNID 11 R$18,61 R$204,71

269 MAGUEIRA DE PRESSÃO PARA GAS DE 20 MM METRO 112 R$13,03 R$1.459,36

270 MANGUEIRADE ALTA PRESSÃO ³/8 METRO 42 R$26,03 R$1.093,40

271 MANGUEIRA CRISTAL DE 25 MM METRO 350 R$5,96 R$2.086,00

272 MANGUEIRA CRISTAL DE 20 MM METRO 245 R$3,73 R$913,85

273 MANGUEIRACOLORIDA DE 20 MM METRO 105 R$4,65 R$488,60

274 BORRACHA PRETA ANTI DERRAPANTE LARGURA
1,00M M 175 R$111,57 R$19.524,75

275 FITA ADESIVAANTI DERRAPANTE UNID 42 R$59,52 R$2.499,84

276 CERÂMICA PI 5 M2 525 R$33,47 R$17.573,50

277 ARGAMASSA PCT 245 R$11,17 R$2.736,65

278 REJUNTE PARA LAJOTA KG 105 R$9,30 R$976,50

279 DESEMPENADEIRA DE PVC PARA PEDREIRO UNID 21 R$13,03 R$273,63

280 ARCO DE SERRA METAL UNID 21 R$46,49 R$976,36

281 FORMICA FOLHA 42 R$90,52 R$3.801,70

282 DURATEX FOLHA 42 R$89,27 R$3.749,48

283 ROLDANA DE CANAL DE 2” UNID 18 R$85,55 R$1.539,96

284 COMANDO DE TABICA DE 0,50 X1.20 CM UNID 18 R$48,22 R$867,96

285 GRANITO CINZA M2 25 R$805,91 R$20.147,67

286 TRENA DE 5 METROS UNID 18 R$22,31 R$401,58

287 ALICATE DE 1.000 WOLTS UNID 4 R$46,49 R$185,97

288 ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS UND 5 R$331,05 R$1.655,23

  TINTAS     

289 SELADOR DE PAREDE18 LT LATA 119 R$223,18 R$26.558,02

290 SUPERCAL 5 KG PCT 280 R$13,03 R$3.648,40

291 MASSA CORRIDA 18 LT LATA 175 R$83,69 R$14.645,75

292 MASSA ACRÍLICA 18 LT LATA 175 R$204,59 R$35.802,67
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293 MASSA CORRIDA 3.6 LT GALAO 140 R$31,61 R$4.425,40

294 TINTA LÁTEX 18 LT LATA 140 R$241,77 R$33.847,33

295 TINTA LÁTEX 3.6 LT GALAO 280 R$74,39 R$20.830,13

296 TINTA SEMI-BRILHO 18 LT LATA 140 R$483,54 R$67.696,07

297 TINTA ACRÍLICA 3.6 LT GALAO 315 R$74,39 R$23.433,90

298 TINTA ESM. SINT. 3.6 LITROS GALAO 280 R$226,00 R$63.280,93

299 SOLVENTE 1 LITRO LITRO 126 R$41,24 R$5.196,24

300 TINTA CIMENTADO PISO 18 LT LATA 105 R$263,41 R$27.658,05

301 TINTA CIMENTADO PISO DE 3.6 LT GALAO 140 R$52,80 R$7.392,47

302 PINCEL DE 2” UND 84 R$111,01 R$9.324,56

303 PINCEL DE 1” UND 84 R$24,30 R$2.041,20

304 PINCEL DE ¹/2” UND 84 R$4,54 R$381,64

305 ROLO DE LÂ 22 CM UND 84 R$27,26 R$2.289,84

306 ROLO DE ESPUMA DE 22 CM UND 70 R$21,27 R$1.489,13

307 ROLO DE LÂ DE 10 CM UND 70 R$26,99 R$1.889,30

308 DESEMPENADEIRA DE AÇO DE 22 CM UND 18 R$22,11 R$398,04

309 ESPÁTULA DE 2” CABO PLÁSTICO UND 25 R$17,22 R$430,42

310 APARADEIRA PARA TINTA UND 18 R$13,03 R$234,54

311 TINTA ACRÍLICA CERÂMICA GALAO 56 R$81,71 R$4.575,76

312 FITA CREPE UND 98 R$8,37 R$820,59

313 VERNIZ MOGNO GALÃO 56 R$145,07 R$8.124,11

314 LIXA PARA MADEIRA FOLHA 259 R$2,79 R$721,75

315 LIXA PARA FERRO FOLHA 175 R$3,35 R$586,25

316 LIXA D’ÁGUA FOLHA 154 R$2,79 R$429,15

317 PISTOLA DE AR PINTURA ALUMINIO UNID 14 R$316,17 R$4.426,33

318 BROCHA DE PÊLO UNID 126 R$11,17 R$1.407,42

  MADEIRAS     

319 FOLHA DE MADEIRITE  DE 1.60 X 2.20 X 0,05 MM FOLHA 140 R$145,59 R$20.382,13

320 FOLHA DE MADEIRITE  DE 1.60 X 2.20 X 0,10 MM FOLHA 210 R$218,41 R$45.866,10

321 FOLHA DE MADEIRITE DE 1.60 X 2.20 X 0,20 MM FOLHA 70 R$327,65 R$22.935,50

322 RIPA MADEIRA MISTA METRO 385 R$16,97 R$6.533,45

323 MADEIRA 0,25 X 0,20 METRO 140 R$5,78 R$809,20

324 PORTA ALMOFADA DE 80 X 2.10 UNID 35 R$509,70 R$17.839,62

325 PORTA ALMOFADA DE 0,60 X 2.10 UNID 35 R$424,73 R$14.865,67

326 CAIXILHO 0,80 X 2.10  (IPE) UNID 63 R$163,83 R$10.321,08

327 CAIXILHO 0,80 X 2.10 (MISTO) UNID 28 R$109,20 R$3.057,60

328 PORTA DE ARREIO DE 0,80 X 2.10 UNID 28 R$279,11 R$7.814,99

 MATERIAL GROSSO     

329 CIMENTO UNID 1.750 R$47,70 R$83.475,00

330 AREIA M3 1.750 R$79,50 R$139.125,00

331 BRITA 0 M3 350 R$210,95 R$73.832,50

332 BRITA 1 M³ 350 R$200,34 R$70.120,17

333 TIJOLO MIL 280 R$689,02 R$192.925,60

334 TELHA MIL 245 R$837,42 R$205.168,72
335 BARRO CARRADA 700 R$424,01 R$296.807,00
      

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$2.686.893,80

(Dois milhões, seiscentos e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta centavos)
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5.3 Estimativa de custo total de R$2.686.893,80 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e três reais e
oitenta centavos)

 

6. CONDIÇÕES ESPECIAIS

6.1. As Empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar na proposta de preço dos produtos.

6.2. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos
preços ofertados, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.

6.3. O proponente poderá ofertar apenas uma proposta, sendo facultado, todavia, a cotação de todos ou quaisquer dos itens
integrantes do objeto do pregão.

 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Apresentação de no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, obrigatoriamente pertinente e compatível com objeto do
pregão, expedido por entidade pública ou privado, usuária do produto em questão;

b) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do
objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida pelo pregoeiro como concordância com o teor do edital;

 

8. FORMA DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento dar-se-á em até o 30º (trigésimo) dias após a entrega dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada por servidor responsável.

8.2. O item anterior está condicionado, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável
pelo recebimento do material e conferência de quantidade, descrição e qualidade dos mesmos.

8.3. Na hipótese de emissão de Nota de Empenho ou documento equivalente para entrega, o prazo estabelecido para pagamento
será contado da entrega.

8.4. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento
será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).

8.5. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no
primeiro dia útil subseqüente.

8.6. O Fornecedor deverá juntar à sua Nota Fiscal, as certidões de regularidade fiscal que lhe foram exigidas na habilitação para
participação desta licitação.

8.7.  Caso haja aplicação de multa,  o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no órgão em nome do
fornecedor. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou
judicialmente, se necessário.

 

9. DA VIGÊNCIA DA ATA

9.1. A vigência será de 12 (doze) meses.

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Atender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas
pela fiscalização quanto a entrega dos produtos.

10.2.  Manter  entendimento  com a  CONTRATANTE,  objetivando  evitar  interrupções  ou  paralisações  durante  a  entrega  dos
produtos.

10.3. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre os produtos contratados.

10.4. Responsabilizar-se pela procedência, qualidade da entrega dos produtos.
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10.5.  A  contratada  assume como exclusivamente  seus  os  riscos  e  as  despesas  decorrentes  do  fornecimento  dos  produtos,
necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.

10.6. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda,
por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros.

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições.

11.2. Acompanhar a entrega dos materiais e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, podendo
rejeitá-los, mediante justificativa.

11.3.  Fornecer as instruções necessárias à aquisição dos produtos e cumprir com os pagamentos nas condições dos preços
pactuados.

11.4. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade
da contratada.

11.5. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da entrega do material.

11.6. A CONTRATANTE deverá, a seu critério, e através de servidor da CONTRATANTE ou de pessoas previamente designadas,
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização das entregas.

 

12. DAS PENALIDADES E MULTAS:

12.1. Em caso de não cumprimento total ou parcial do objeto especificado, fica a contratada obrigada a pagar os seguintes
percentuais:

a) multa equivalente a 2% (dois por cento) incidente sobre a parcela do contrato ou do global não cumprida;

b) Juros de 0.33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia e até 30 dias de atraso;

c) Juros de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) ao dia a partir do 31º dia de atraso, em razão da mora, sem prejuízo de
correção monetária;

d)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.2. Multas e juros serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, mediante cumprimento das formalidades
exigidas.

 

13 . INEXECUÇÃO E RESCISÃO:

13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências previstas nos Arts. 77 a 80 da Lei
Federal n.º 8.666/93, neste instrumento e na Legislação Brasileira;

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.

 

14. DO FORO:

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Olho d’Água das Cunhãs-MA, para discussões de litígios decorrentes do objeto desta
especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

 

Olho d’Água das Cunhãs - MA, 08 de fevereiro de 2021.

 

Aprovo o Termo de Referência supra
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___________________________________

Wesly Alves de Sá

Secretário Municipal de Administração

 

(...................................................)

 

ANEXO II

 

(..................................................................................................)

 

Carta Credencial

 

A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na ______________________________, neste ato representado pelo(s)
Sr.(a) ________________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa 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 OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade de
Pregão Presencial em epígrafe, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de
interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.

 

(local e data por extenso)

 

(nome da empresa)

(Nome e assinatura de seu Representante Legal, com firma reconhecida)

 

(..........................................)

 

ANEXO III

 

(......................................................................................)

 

Declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

 

Declaro,  sob  as  penalidades  da  lei,  que  a  empresa  ___________________,  CNPJ  nº  ___________,  está  localizada  e  em  pleno
funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas
atividades.

 

Endereço:

Cidade/Estado:
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C.e.p.:

Ponto de referência:

telefone:

 

(local e data por extenso)

 

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal)

 

(.............................................)

 

ANEXO IV

 

(...................................................................................................)

 

Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação

 

A empresa ___________________________, CNPJ n.º ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente
as  exigências  e  os  requisitos  de  habilitação  previstos  no  instrumento  convocatório  do  Pregão  em epígrafe,  realizado  pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste
certame.

 

(local e data por extenso)

 

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

 

(..........................................)

 

ANEXO V

 

(....................................................................................................)

 

Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de Pequeno PortE

 

A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente
as  exigências  e  os  requisitos  de  habilitação  previstos  no  instrumento  convocatório  do  Pregão  em epígrafe,  realizado  pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no
art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste
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certame.

 

(local e data por extenso)

 

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

 

(..........................................)

 

ANEXO VI

 

(..........................................................................)

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS

OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

 

A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada
pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da lei, que é microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em
epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS.

 

(local e data por extenso)

 

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

 

(.........................................)

 

ANEXO VII

 

(.....................................................................................................)

 

Declaração de Cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da CF/88

 

A empresa ________________, CNPJ nº _________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________________, R.G. nº ____________, CPF nº
_______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,
admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.
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(local e data por extenso)

 

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal)

 

(....................................................................)

 

ANEXO VIII

 

(....................................................................................................)

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

 

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________, sediada na ____________________
(endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº
8.666/93, que até a presente data, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe
nenhum pedido de falência ou concordata.

 

Local e data.

Nome e assinatura do representante legal

 

ANEXO IX

 

Minuta do Contrato

 

Contrato nº __/2021

Processo nº ____/201

Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL

 

CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS ,  QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  - MARANHÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE
XXXXXXXXX E A EMPRESA --------------------------------------, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR PRODUZIDAS:

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , sediada na Rua João Pessoa, nº 56, Centro, OLHO D’
AGUA DAS CUNHAS  – MA, CNPJ/MF Nº 06.014.005/0001-50, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ___________________________,
doravante denominadas CONTRATANTES, neste ato representada(o), pela(o) Senhora(a) Secretário(a) Municipal de Olho D’ Agua
das Cunhas ,  a(o)  Sra(o).  __________________________,  brasileira(o),  CPF nº ____________________,  CI nº __________________________
SSP/_______,  residente  e  nesta  cidade,  e  do  outro  lado,  a  firma  ___________________________________,  doravante  denominada
CONTRATADA sediada na ____________________________________, neste ato representado(a) pelo(a) _________________________, C.I. nº
_________________ SSP/_______, CPF n.º ________________ tem entre si ajustado o presente CONTRATO, tendo em vista do que constam
nos autos do Processo Administrativo nº ____/2021, objeto do Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL,  submetendo-se às
cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de material de construção em geral
para  atender  as  necessidades  das  Secretarias  Municipais  de   Olho d’Água das  Cunhãs  -  MA,  nas  especificações,
quantidades e condições contidas no ANEXO I e Anexo II - Termo de Referência, Proposta de Preços e na Adjudicação do Pregão
Presencial nº ____/2021/SRP/CPL.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

2.1. Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº ____/2021/SRP/CPL, a
Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. O valor global deste Contrato é de R$________ (________________________), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente CONTRATO.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

A  CONTRATADA fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, § 2º, da Lei
Federal nº 8.666/1993.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/2021, condicionada sua eficácia à
publicação no Diário Oficial.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO

6.1. A entrega do objeto processar-se-á de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, conforme especificações contidas no
Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº _____/2021/SRP/CPL e na Proposta da Contratada, facultada sua prorrogação nas
hipóteses previstas  no §  1º,  art.  57 da Lei  nº  8.666/93,  devidamente justificada por escrito  e  previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, da Lei nº 8.666/93, por servidor formalmente
designado para este fim, no local endereço indicado pela CONTRATANTE no Termo de Referência constante do Anexo II do Edital
do Pregão Presencial nº ______/2021/SRP/CPL.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os objetos deverão ser entregues sem nenhuma violação das embalagens, obedecidas as especificações
pertinentes e qualquer divergência com as planilhas dos Anexo I e II, obriga - se a providenciar a substituição, no prazo de 02 (dois)
dias, desde que:

a) Não atenda as especificações do Edital;

b) Seja recusada pelo almoxarifado da CONTRATANTE;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de devolução dos objetos por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as
despesas correrão por conta da Contratada.
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PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada deverá informar ao Almoxarifado da CONTRATANTE o dia e a hora da entrega dos produtos,
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO

7.1. Os objetos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a contratada substituí-los no prazo de até 02
(dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  A  substituição  e  as  despesas  decorrentes  da  substituição  serão  de  inteira  responsabilidade  da
CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A substituição dos objetos não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na entrega.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Caso  o  prazo  indicado  no  parágrafo  primeiro  não  seja  observado,  será  considerada  inexecução
contratual.

 

8. CLÁUSULA OitavA - DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso
consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário
Oficial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou
atrasos na entrega do objeto subcontratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar
suas decisões.

 

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização do Contrato será efetuada pelo setor responsável que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de objeto inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência
destes, não implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - Da revisão de preços

10.1. O Contratante tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer
tempo em razão de fato previsível ou imprevisível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente
as obrigações pactuadas no presente instrumento.

Parágrafo primeiro -  A Contratada,  quando for  o caso,  deverá formular a CONTRATANTE requerimento para revisão deste
Contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação
da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, demonstrando o quanto o aumento de preços repercutiu no valor total
pactuado.

Parágrafo segundO - A planilha de custos referida na alínea anterior deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais
como,  notas  fiscais  de  matérias-primas,  de  transporte  de  mercadorias,  lista  de  preços  de  fabricantes,  alusivas  à  época da
elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão deste Contrato.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota
fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento, da Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita
Federal, do Certificado de Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada por servidor responsável, credenciado pela Administração,
pelo recebimento dos produtos.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Caso  os  pagamentos  sejam  efetuados  após  o  prazo  estabelecido  no  caput  desta  cláusula,  a
CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o
limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa.

PARÁGRAFO QUARTO - Ocorrendo o pagamento antes do prazo fixado no caput, a Contratante fará jus a desconto financeiro
correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor contratado, por dia de antecipação, até o limite de 10% (dez por
cento).

PARAGRAFO QUINTO - A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela Contratada.

Parágrafo  sexto  -  Nenhum pagamento será efetuado à  CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer  obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere
direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

12.1. Caberá à CONTRATANTE:

a)  Proceder  às  advertências,  multas  e  demais  cominações  legais  pelo  descumprimento  das  obrigações  assumidas  pela
CONTRATADA.

b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos objetos, objeto deste contrato.

c) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal.

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

e) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos objetos,  podendo recusar aqueles que não
estejam de acordo com os termos deste Contrato.

Compete à CONTRATADA, por sua conta e exclusiva responsabilidade:

a) Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, às especificações do objeto e as cláusulas deste Contrato;

b)  Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega do(s)  produto(s)  objeto deste Contrato,
inclusive frete e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;

c)  Entregar  o  objeto,  em  conformidade  com  os  termos  da  Ordem  de  Fornecimento,  que  deverão  permanecer  sob  sua
responsabilidade até que a entrega tenha sido concluída. A entrega será concluída quando houver sido emitido o respectivo
atestado de aceitação.

d) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) Fornecer os objetos nos termos especificados no objeto deste instrumento observada a respectiva quantidade e preços e
entregá-los de acordo com o prazo previsto;

f) Entregar os objetos em embalagens resistentes, que proporcione integridade do produto;

g) Entregar os objetos com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da entrega.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções
previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a CONTRATADA à multa de mora diária de 0,02%(dois
centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
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contratado;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02 (dois) anos;

d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alínea “b”.

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Olho D’ Agua das Cunhas  -
Maranhão,  pelo prazo de até 05 (cinco)  anos,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas
neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QuINTO - Caberá à Autoridade Competente  propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no
Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO sÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação,
em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados
diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido
aplicadas.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - da RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;a.
o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;b.
a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento,c.
no prazo estipulado;
o atraso injustificado no início do fornecimento;d.
a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;e.
a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, totalf.
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo(a) servidor(a) designado(a) para acompanhar e fiscalizar ag.
sua execução;
o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;h.
a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;i.
a dissolução da CONTRATADA;j.
a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução destek.
Contrato;
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;l.
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridadem.
da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;
a supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limiten.
permitido  no  §  1º  do  art.  65  da  Lei  nº  8.666/1993,  salvo  as  supressões  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  os
contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo emo.
caso de calamidade pública,  grave perturbação da ordem interna ou guerra,  ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem  o  mesmo  prazo,  independentemente  do  pagamento  obrigatório  de  indenizações  pelas  sucessivas  e
contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos objetos entregues,p.
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;q.
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a fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal,r.
aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas ‘a’ a ‘m’ desta cláusula;

b)  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo no  processo  da  licitação,  desde  que  haja  conveniência  para  a
CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “l”  a “p” desta cláusula,  sem que haja culpa da
CONTRATADA,  será  esta  ressarcida  dos  prejuízos  regularmente  comprovados  que  houver  sofrido,  tendo  ainda  direito  aos
pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES

15.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente CONTRATO, só produzirá efeitos legais se processada por
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações
verbais.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1. A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente CONTRATO, no Diário Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Olho D’ Agua das Cunhas - Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

17.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente
Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

 

Olho D’ Agua das Cunhas  (MA),   de  de 2021.

 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
CONTRATANTE

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADO
 

 

ANEXO X

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

 

REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021

CONTRATADO: _________________________
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OBJETO: ______________________________

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS ,  através do presente Termo,  formalizar o RECEBIMENTO
PROVISÓRIO referente ao fornecimento e/ou serviços para _________________________________, fixando esta data para a vistoria final,
a ser realizada por servidor responsável designado pela autoridade competente, que deve verificar a conformidade entre os
fornecimentos e/ou serviços executados e as Especificações indicadas no Anexo I do Pregão Presencial nº ___/2021/SRP/CPL.

 

Concluída a análise, por servidor responsável designado pela autoridade competente será elaborada Planilha Descritiva indicando
todos os objetos e/ou serviços executados pela CONTRATADA, com o fito de instruir o Processo de atesto final.

 

Por estarem justos e acertados, firmam o presente Termo em três vias de igual teor.

 

OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  (MA),  de  de 2021.

 

xxxxxxxxxxxx

Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX

 

Servidor Responsável

 

TESTEMUNHAS:

 

__________________________________________________

CPF Nº

__________________________________________________

CPF Nº

 

ANEXO XI

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

 

REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021

CONTRATADO: __________________________

OBJETO: _______________________________

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS , vem, através do presente Termo, formalizar o RECEBIMENTO
DEFINITIVO referente ao fornecimento e/ou serviços para _____________, em cumprimento ao disposto no art. 73, inciso II, alínea
“b” da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica-se  que,  até  a  presente  data,  o  fornecimento  e/ou  serviços  foram  executados  pela  Empresa  ______________________
atenderam  às  Especificações  Técnicas  determinadas  pela  Administração  Pública  (Anexo  I  do  Pregão  Presencial  nº
____/2021/SRP/CPL) e às normas da ABNT.

Acrescente-se que o fornecimento e/ou serviços foram executados dentro do prazo fixado e em conformidade com as cláusulas do
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Contrato  Administrativo,  perfazendo  gastos  no  total  de  R$  ______________  (_______________),  pagos  através  de  atesto,  com a
apresentação das Notas Fiscais atestadas por servidor responsável designado pela autoridade competente, sendo que a parcela
deverá ser paga pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ AGUA DAS CUNHAS  no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de assinatura deste Termo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

Considerando  que  as  condições  pactuadas  no  Contrato  foram  fiéis  e  rigorosamente  executadas  pelas  partes,  neste  ato,
CONTRATANTE e CONTRATADA dão plena e irrevogável quitação, ressalvada a responsabilidade civil e ético-profissional da
_________________ pelo fornecimento e/ou serviços prestados, nos termos do art. 73, §2º, da Lei nº 8.666/93.

E, assim, concluída a execução do objeto do Contrato nº ____/2021, as partes assinam o presente Termo de Recebimento Definitivo
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

 

Olho D’ Agua das Cunhas (MA),  de  de 2021.

 

xxxxxxxxxxxx

Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX

 

Servidor Responsável

 

TESTEMUNHAS:

__________________________________________________

CPF Nº

__________________________________________________

CPF Nº

ANEXO XII – MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/XXXXX

 

PREGÃO PRESENCIAL EM SRP EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021/SRP/CPL

 

PROCESSO Nº: ____/2021/CPL

 

VALIDADE: 12 (doze) meses

 

Aos ____ dias do mês de ________ de _______, o Município de Olho D’ Agua das Cunhas – MA, através da Prefeitura Municipal
d e  O l h o  D ’  A g u a  d a s  C u n h a s ,  s i t u a d a  à
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrita no C. N. P. J. Nº: XXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pela (o) XXXXXXXXXXXXXXXXX a (o) Srº(ª). XXXX,
portador(a) da Cédula de Identidade Nº: XXXX e do C. P. F. Nº: XXXX, e em conformidade com as atribuições que lhe foram
delegadas;

 

Nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 7.892/2013; Decreto Municipal nº 013/2017, do Decreto nº 3.555/00;
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e as demais normas legais correlatas;

 

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº ____/2021
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federal/SRP/CPL, conforme Ata realizada em ____/_____/2021e homologada pelo (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

 

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de
Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa ________________,
inscrita no C. N. P. J. Nº ____________________, com sede na _______________, CEP _______________, no Município de ___________________,
neste ato representada pelo(a) Srº(ª). ______________________, portador(a) da Cédula de Identidade Nº: ___________________ e do C. P.
F. Nº: ______________, cuja proposta foi classificada em _____ (_______-) lugar no certame.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO

1. O objeto desta Ata é o registro de preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de material de
construção em geral para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Olho d’Água das Cunhãs - MA, visando
atender  às  necessidades  da  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  conforme  especificações  do  Termo  de  Referência  e  quantidades
estabelecidas abaixo:

 

LOTE DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

MARCA/
FABRICANTE QUANTIDADE PREÇO

UNITÁRIO
     
     

 

2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de _________________________.

 

4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Federal Nº 7.892/2013, e na Lei Nº 8.666/93.

4.1.  Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não dos serviços, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

 

5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este LOTE não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.

5.1. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada LOTE registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.

5.2. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, SEGUNDA * 01 DE MARçO DE 2021 * ANO V * Nº 820

137/198www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br



art. 65 da Lei Nº 8.666/93.

 

8. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

 

9. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão
gerenciador deverá:

9.1.  Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

9.2.  Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

9.3.  Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do
certame.

 

10. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

10.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea “d”
do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

10.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

10.3.  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.

 

11. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada
anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

 

12. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos
demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração
solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração
no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

 

13. É vedado ao contratado interromper os serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste
caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

 

14. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de
Preços, mediante publicação no Diário Oficial, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos
termos do parágrafo único do art. 18 do Decreto Federal Nº 7.892/2013.

 

15. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

 

16. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

 

17. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos
participantes, se houver.
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CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

18. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em
processo administrativo específico, quando:

18.1.  Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

18.2.  Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

18.3.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/2002.

 

19. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

19.1.  Por razões de interesse público;

19.2.  A pedido do fornecedor.

20. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos
participantes, se houver.

 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

21. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante
a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante instrumento contratual, conforme
disposto no artigo 62 da Lei Nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Federal Nº 7.892/2013.

 

22. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de (XXXX) dias úteis, (a)
efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

22.1.  Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

 

23. Previamente à formalização de cada contratação, o (nome do Órgão) realizará consulta ao SICAF para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

 

24. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

25. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.

A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

26. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de (dias ou meses).

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

27. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

28. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas,  respectivamente,  nas Seções “DA OBRIGAÇÃO DO
CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

29. Os bens (serviços) serão recebidos na forma do LOTE “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do edital.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

30. O pagamento dar-se-á na forma do LOTE “DO PAGAMENTO” do edital.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

31. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

32. A fiscalização de que trata este LOTE não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666/93.

 

33. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

34. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

35. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.

 

36. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a proposta da
empresa.

 

37. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Nº 10.520/02, do Decreto Nº 3.555/00, do Decreto Federal Nº
7.892/2013, do Decreto Municipal nº 013/2017, da Lei Complementar Nº 123/06, e da Lei Nº 8.666/93, subsidiariamente.

 

38. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da de cidade de Olho D’ Agua das Cunhas, Estado do Maranhão,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

Olho D’ Agua das Cunhas  - MA, xx de xxxx de 2021.

 

Representante do Órgão Representante da Empresa

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
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ANEXO XIII

 

(..........................................................................................................)

 

Declaração EXPRESSA DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL

 

Prezados senhores,

 

A  empresa  ___________________________,  CNPJ/MF nº  ________________,  sediada  na  ____________________(endereço  completo),  por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) _________________, portador(a) da cédula de identidade/R.G. nº _________ e do CPF/MF
nº _______________, d e c l a r a para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em
especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total
conhecimento deste certame,  não possuindo ainda,  quaisquer exigências capazes de restringir  ao caráter  competitivo desta
licitação.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que
trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas
na Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

(local e data por extenso)

 

________________________________

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 0d687436eddd7e1fb2119e70880eb481

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021/CPL

EDITAL
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021/CPL
 
PROCESSO Nº 1088/2021/CPL
 
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL EM OLHO
D’ÁGUA DAS CUNHAS - MA.
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/03/2021
 
HORA: 09H00MIN (NOVE HORAS, HORÁRIO LOCAL).
 
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS, NA RUA JOÃO PESSOA Nº 56,
CENTRO, OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS /MA.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021/CPL
 
PROCESSO Nº 1088/2021
 
EDITAL
 
A Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.014.005/0001-50, situada à na Rua João
Pessoa, nº 56, Centro, Olho D’Água das Cunhas/MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Olho D’Água das Cunhas/MA, designada pela Portaria nº 030/2021 de 01/01/2021, leva ao conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, do Tipo Menor Preço global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos e
em conformidade com o disposto da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
 
O certame terá início às 09h00min (nove) hs do dia 12 de março de 2021, devendo os envelopes, contendo a Documentação de
Habilitação  e  a  Proposta  de  Preços  para  o  objeto  definido  neste  Edital  e  respectivos  Anexos,  ser  entregues  na  Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas/MA, na Rua João Pessoa, nº 56, Centro, neste
Município, na data e horário acima mencionados.
 
v SEÇÃO I - DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA
1.1. OBJETO:
1.1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria contábil em olho d’água das cunhas - MA,
conforme as especificações descritas no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital. A execução dos serviços será para respectiva
Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas acima descria.
1.1.2.  Em caso  de  discordância  existente  entre  as  especificações  deste  objeto  descritas  na  publicação  e  as  especificações
constantes deste edital, prevalecerão as do edital.
1.1.  Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e orientações da CGU, serão adotadas as seguintes medidas básicas como
forma de prevenção a proliferação do Covid19:
1.2.1. A vedação da presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes de compras pertencentes ao grupo de risco;
1.2.2.  A vedação da entrada, na sessão, de quem não estiver usando máscara;
1.2.3.  Serão disponibilizados máscaras, luvas e álcool gel (70º INPM) para todos os presentes;
1.2.4.  A organização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes;
1.2.5.  A intensificação da higienização das áreas de acesso à sala onde as sessões ocorrerão, além de higienização do próprio
recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores etc.);
1.2.6. Dentre outras medidas cabíveis.
2.2. JUSTIFICATIVA:
2.1.1.  A  Assessoria  e  Consultoria  Contábil  é  elemento  essencial  para  contabilizar  receitas  e  despesa,  e  outras  funções
indispensáveis ao setor público, razão maior desta proposta.
3.1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1.1. A execução dos serviços será realizada, na forma artigo 6º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
3.1.2.  Todos os serviços a serem executados, somente poderão ser prestados pela empresa Contratada, mediante Ordem de
Serviço, informando os serviços a serem executados, sob pena de serem bloqueados os pagamentos referentes a execução do objeto
sem a devida autorização.
4.1. DOS PRAZOS E ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO
4.1.1. A Contratante deverá designar fiscais para acompanhamento dos serviços a serem executados pela contratada.
4.1.2. A Contratada deverá designar representantes para atuar junto a Prefeitura Municipal de Olho D’ água das Cunhas, para
tratar de assuntos relacionados a fiscalização dos serviços e as correções de falhas eventualmente detectadas, especificando ainda
os limites do seu poder de decisão imediata.
4.13. A Contratada responderá pelas perdas e danos causado por seus empregados, ainda que involuntariamente, sendo-lhes antes
garantido a defesa prévia de acordo com a legislação vigente.
 
v SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. A despesa com estes serviços é de aproximadamente R$ 584.400,00 (Quinhentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos
reais) discriminado no ANEXO I - Termo de Referência, apresentado neste processo, a qual correrá à conta da seguinte dotação
orçamentária:
Órgão: 02.02 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 04.122.0200 2.004 Manut dos serviços administrativos
3.3.90.39 – Outros serviços de terceiro pessoa juridica
 
Órgão: 02.04 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 12.361.0200 2.010 Manut Func. da SEc. de Educação
3.3.90.39 – Outros serviços de terceiro pessoa juridica
 
Órgão: 02.09 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 10.122.0200 2.033 Manut e func. da sec de saúde
3.3.90.39 – Outros serviços de terceiro pessoa juridica
 
v III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar desta Tomada de Preços os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constante deste
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Edital e seus Anexos.
3.2. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, as empresas:
a) que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D1AGUA DAS CUNHAS/MA;
b) declaradas inidôneas ou se encontrem impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
c) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade do MUNICÍPIO
DE OLHO D1AGUA DAS CUNHAS;
d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
e) estrangeiras que não funcionem no País;
f) reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
g) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
h)  que  tenham  sócios,  diretores,  administradores,  procuradores,  independentemente  da  denominação,  ou  acionistas  com
participação relevante, que esteja vinculado, sob qualquer forma, profissional ou comercialmente, a outra empresa participante
deste certame;
i) que tenham sócios, diretores, administradores, independentemente da denominação, ou acionistas com participação relevante,
que seja parente, até o terceiro grau, consanguíneo ou por afinidade, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores, dos Secretários
Municipais ou de qualquer servidor ocupante de cargo em comissão na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE OLHO
D1AGUA DAS CUNHAS/MA;
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
3.3. Como requisito para participação nesta Tomada de Preços, o licitante deverá apresentar Declaração de Cumprimento dos
Requisitos de Habilitação podendo utilizar como modelo o constante no Anexo IV do Edital fora dos Envelopes Nº: 01 e 02. A não
apresentação da declaração implicará na desclassificação imediata do licitante.
3.3.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas
neste edital.
3.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar-se como tais, nos termos do ANEXO V e ANEXO VI deste
Edital, para que possam ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar
123/2006.
 
v SEÇÃO IV - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora de qualquer envelope:
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes a esta Tomada de Preços;
b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão possuir firma reconhecida em cartório e estar
acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a";
b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não
ser aceito o credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto
de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.
b.3) Declaração de Aceitação do Edital
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante (legal e procurador) da empresa
interessada.
4.2. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, desde
que autenticada por cartório competente, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.
4.3. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo representante para mais
de uma empresa.
4.4. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a licitante de
participar da fase de documentos de habilitação, de proposta de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de
representar a licitante durante a sessão pública desta Tomada de Preços.
4.5.  Após  o  Credenciamento,  a  Comissão  de  Licitação  declarará  a  abertura  da  sessão  e  não  mais  serão  admitidos  novos
proponentes.
4.6. Após o Credenciamento, será declarada aberta a sessão pela Comissão de Licitação. A partir desse momento, estará encerrada
a admissão de novos proponentes.
4.7. Para o exercício do direito de preferência de que trata este Edital, o licitante, Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP) que desejar usufruir o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei  Complementar nº 123/2006 deverá
apresentar obrigatoriamente em separado, a seguinte documentação:
4.8. - Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;
4.9. Declaração de Localização e Funcionamento que indique todos os dados pertinentes (Endereço, Cidade, Estado, C.E.P., ponto
de referência, telefone e e-mail) acompanhado de fotos da estrutura do(a) licitante , conforme modelo estabelecido no ANEXO III
deste Edital.
 
v SEÇÃO V - DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DOS ENVELOPES
5.1. Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar a Comissão de Licitação, os envelopes de
Habilitação e propostas.
5.1.2.  Os  Documentos  de  Habilitação  e  as  Proposta  de  Preços  deverão  ser  apresentados  pessoalmente  pelo  representante
credenciado, no local, dia e hora abaixo mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados
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no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do licitante, os seguintes
dizeres:
 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Central de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas - MA
Rua João Pessoa nº 56, Centro, Olho D’Água das Cunhas /MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021/CPL - OBJETO:
 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Central de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas - MA
Rua João Pessoa nº 56, Centro, Olho D’Água das Cunhas /MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021/CPL - OBJETO:
 
5.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
 
v SEÇÃO VI - DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
6.1 A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope devidamente fechado e rubricado no fecho,
identificado conforme o indicado no item 5.1.3, da Seção V deste Edital.
6.2. Encerrada a etapa de entrega dos envelopes, a Comissão procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de
habilitação das licitantes que se apresentarem no certame.
6.3. A participação neste procedimento licitatório requer a apresentação de toda a documentação comprobatória da necessária
qualificação no que se refere à:
6.3.1. Da Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, e todas as suas eventuais alterações, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede da licitante;
b)  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou Contrato  Social,  e  suas  eventuais  alterações,  ou ato  constitutivo  consolidado,  devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c)  Estatuto  Social,  Contrato  Social  ou  Consolidação  do  Contrato  Social  e  posteriores  alterações  contratuais,  devidamente
registradas na CRC – Conselho Regional de Contabilidade;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial  que contenha foto e Cadastro de Pessoa Física -  CPF/MF do
proprietário, no caso de firma individual, e de todos os sócios, no caso de empresa, tratando-se das demais sociedades.
6.3.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal da licitante, mediante apresentação da:
§  Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:
§  Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
§  Certidão Negativa de Dívida Ativa.
e) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:
§  Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
§  Certidão Negativa de Dívida Ativa;
§  Alvará de Localização e Funcionamento, do domicílio ou sede da licitante, ou outro documento equivalente.
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante:
§  Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.
g) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da: CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista,
fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho,
conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
h) Prova de inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município, o Certificado de Registro Cadastral - CRC, é obrigatório.
6.3.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.3.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis (§ 1º, art. 43 da Lei nº 123/2006), cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.3.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na decadência do direito de não ser
preterido na hipótese de contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Neste caso, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
6.3.3.3. Este benefício será concedido somente às empresas que no momento do credenciamento apresentarem Declaração de

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, SEGUNDA * 01 DE MARçO DE 2021 * ANO V * Nº 820

144/198www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br



Enquadramento à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, consoante o art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, que deverá
ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital, e apresentada fora dos Envelopes. A Declaração deverá ser
acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento:
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação de ME/EPP pelo
licitante.
b) Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, emitida nos termos do art. 8°, da Instrução
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio-DNRC n° 103, de 30/04/2007, por registro competente para a
inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato Social ou Registro Comercial da proponente licitante pertencente a esta categoria
empresarial.
6.3.4. Da Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a
indicação do  n.°  do  Livro  Diário  e  numeração das  folhas  onde se  encontram os  lançamentos,  devidamente registrado e
autenticado na CRC (Conselho Regional de Contabilidade), que comprovem a boa situação financeira da empresa.
 
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
6.3.5. Da Qualificação Técnica, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente.
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, através de 01 (um) atestado de capacidade técnica. O Atestado deverá ser apresentado em original ou cópia
autenticada em cartório competente ou pela CPL, com o nome e assinatura do signatário, legíveis;
b) Declaração concernente ao cumprimento do disposto do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a Declaração de Inexistência de Fato
Impeditivo da Habilitação, nos termos do modelo no ANEXO VII.
c) Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz, cumprindo o disposto
no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal de 1998 (modelo no Anexo VIII).
d) Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes às declarações,
documentos de habilitação, propostas e seus Anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
e) Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira, deverão
ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
f) O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos deverão ser o mesmo do estabelecimento
que efetivamente vai executar o objeto da presente licitação, excetuando-se:
f.1) da Certidão do Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa jurídica;
f.2)  da Certidão de Falência/Concordata/Recuperação Judicial  e  da Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com Efeitos  de
Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, que
deverá ser da sede da pessoa jurídica.
g) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração.
h) Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital.
i) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
j) Serão aceitas somente cópias legíveis.
l) A Comissão de Licitação se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar
necessário.
m) Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião
da participação  em certames  licitatórios,  deverão  apresentar  toda  a  documentação exigida  para  efeito  de  comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
n) Se a documentação de habilitação não estiver completa ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá a
Comissão de Licitação considerar o proponente
v SEÇÃO VII - DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1.  A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado e também na forma de arquivo em
mídia (arquivo no formato: Excel ou Word armazenado(s) em CD / DVD / PEN-DRIVE entregue a Comissão de Licitação) da referida
licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo Responsável Técnico e representante
legal da licitante proponente, devendo conter o seguinte:
a)  Moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias à execução completa do
objeto ora licitado, Número da Tomada de Preços e o nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), bem como dados bancários (nome e número do banco, agência e conta
corrente para fins de pagamento);
b)  Nome completo do representante legal da licitante, profissão, números do CPF/MF e Carteira de Identidade e cargo na
empresa;
c)  Planilha Orçamentária, com a descrição detalhada do(s) ITEM(ns) cotado(s)de acordo com o Termo de Referência - ANEXO I do
Edital, com preços unitários em algarismo, parciais e totais em algarismos e por extenso, moeda corrente nacional, com no máximo
duas casas decimais após a vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável; obedecidos à ordem dos itens apresentados;
d)  Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo estabelecido no ANEXO IV deste Edital.
e)  Data e assinatura do representante legal e Responsável Técnico.
7.2.  Nos preços  ofertados deverão já  estar  considerados e  inclusos  todos os  custos  diretos  e  indiretos,  encargos,  tributos,
transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias outros necessários ao cumprimento integral
do objeto desta Tomada de Preços.
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7.2.1. A Proposta de Preços deverá incluir na composição de custos as seguintes obrigações da Contratada:
a) o serviço deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a.1) mensalmente, observado o prazo de realização de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
b)  realizado o  serviço  agendado,  caso  haja  necessidade,  a  respectiva  SECRETARIA MUNICIPAL poderá  solicitar  realização
adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Olho D’água das Cunhas do Maranhão;
c) os serviços deverão ser realizados, conforme Ordem de Serviço expedida pela respectiva SECRETA-RIA MUNICIPAL solicitante,
incluídas as despesas com frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, etc.
7.2.2. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 6.2, anteriormente, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS, nem poderá onerar o objeto
desta Tomada de Preços, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a Administração Municipal.
7.2.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham
causado  a  desclassificação  da  mesma  por  caracterizar  preço  inexequível  no  julgamento  das  propostas  de  preços,  serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o serviço
a ser realizado sem ônus adicionais.
7.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta preço escrita, seja com relação a preço, pagamento, prazo
ou qualquer item que, importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais, alterações essas que serão avaliadas pela Comissão.
7.4. A falta de data, rubrica, assinatura da proposta ou qualquer outro erro não poderá ser suprida pelo representante legal,
presente à reunião de abertura dos envelopes de proposta de preços, com poderes para esse fim.
7.5. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e abertura dos envelopes de
Documentos de Habilitação e Proposta de Preços.
7.5.1. O prazo de validade não poderá ser omitido na Proposta de Preços.
7.5.2. Caso a adjudicação não ocorra dentro do período de validade da proposta, a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
DAS CUNHAS poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias.
7.5.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da sessão pública desta Tomada de Preços, sem convocação para a contratação, ficam
as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
7.6.  A cotação de preços apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão da exclusiva e da total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
7.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido.
7.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos materiais e
instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.9. Após a apresentação da proposta de preços não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e
aceitos pela Comissão de Licitação.
 
v SEÇÃO VIII - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
8.1. A Comissão de Licitação, na data, hora e local indicados dará, início aos trabalhos, recebendo os credenciamentos, declarações
e os envelopes contendo documentos de habilitação e proposta de preços.
8.2. Depois da hora marcada, nenhum credenciamento, declarações e envelopes contendo documentos de habilitação e proposta de
preços serão recebidos pela Comissão de Licitação.
8.3. Quando da entrega dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”, o representante legal
da proponente deverá apresentar, separadamente, à Comissão de Licitação, os documentos exigidos nas Seções III e IV, deste
Edital, para fins da participação na licitação e da representação e do credenciamento.
8.4. Somente os representantes legais credenciados e identificados na forma da Seção IV, os membros da Comissão de Licitação e
técnicos eventualmente convidados por esta, poderão pronunciar-se no curso dos trabalhos. As demais pessoas presentes poderão
acompanhar o desenvolvimento do procedimento, vedada qualquer interferência.
8.4.1. Finda a fase de credenciamento e identificação dos representantes, proceder-se-á à abertura dos envelopes.
8.4.2. Os envelopes contendo a documentação, que se refere à habilitação, serão abertos na presença dos interessados, que
procederá à conferência de validade da referida documentação e demais exigências decorrentes deste Edital, sendo devidamente
rubricada pelos licitantes e pela Comissão de Licitação.
8.5. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para análise dos documentos de habilitação, ou proceder
diligências sobre aspectos apontados pelos interessados ou considerados fundamentais pela própria Comissão para dirimir dúvidas;
8.6. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes “Proposta de Preços”, devidamente lacrados, serão rubricados
pelos membros da Comissão e pelos licitantes, ficando sob sua guarda para abertura em outra reunião, cuja data deverá ser
indicada na respectiva ata de abertura ou envio de email informativo às empresas participantes ou através de comunicação na
Imprensa Oficial;
8.7. Concluído o exame da documentação, serão relacionados as licitantes julgadas inabilitadas, às quais serão devolvidos os
envelopes “Proposta de Preços”, desde que não tenha havido recurso, ou se ocorrido, após a sua denegação;
8.8. Em data previamente estabelecida, e desde que tenha transcorrido o prazo para interposição de recurso, ou tenha havido
desistência formal de sua apresentação, ou ainda, tenha ocorrido julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á à abertura dos
envelopes “Proposta de Preços”;
8.9. Qualquer declaração, contestação ou impugnação apresentada pelas licitantes, deverá constar das respectivas Atas, as quais
deverão  ser,  obrigatoriamente,  assinadas  pelos  membros  da  Comissão  e  representantes  das  licitantes.  Ocorrendo  recusa  à
assinatura por qualquer licitante, tal fato deverá ser registrado na Ata.
 
v SEÇÃO IX - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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9.1. No julgamento das Propostas será levado em consideração o tipo de licitação fixado no inciso I, do § 1º, do art. 45, da Lei nº
8.666/93, qual seja, o de MENOR PREÇO POR GLOBAL;
9.2. No dia, hora e local designados quando do encerramento da fase de habilitação, a Comissão se reunirá com os representantes
das licitantes habilitadas para a abertura do Envelope “PROPOSTA DE PREÇOS”;
9.3.  Após  a  confirmação  do  credenciamento  dos  representantes  das  empresas  licitantes,  estes  e  a  Comissão  verificarão  a
inviolabilidade do Envelope “PROPOSTA DE PREÇOS”;
9.4. Chegado ao conhecimento da Comissão de fato superveniente ou só conhecido após o julgamento da habilitação, a mesma
deverá diligenciar no sentido de esclarecer as questões suscitadas, encaminhando à autoridade competente o relatório e conclusão
para as providências cabíveis;
9.5. Abertos os envelopes de propostas, todos os documentos neles contidos serão obrigatoriamente assinados ou rubricados
pelo(s) representante(s) da(s) empresa(s) habilitada(s) e pelos membros da Comissão;
9.6. A Comissão de Licitação analisará os documentos contidos nas PROPOSTAS, à luz do exigido neste Edital;
9.7.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências da presente licitação, sejam omissas,  irregulares,
desconformes ou incompatíveis, ou ainda aquelas que contemplem preços excessivos ou inexequíveis, irrisórios e de valor zero;
9.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis, para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, em obediência ao
disposto no § 3º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93;
9.9. Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital e seu Anexo I,
e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL;
9.10. No caso de absoluta igualdade de condições entre 03 (duas) ou mais Propostas, como critério de desempate, será obedecido o
disposto no § 2º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93;
9.11. Persistindo o empate, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes
serão convocados, vedado qualquer outro processo, conforme estabelece o §2º, do artigo 45, da Lei nº 8.666/93;
9.12. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio, sem que compareçam todos os convocados, o sorteio realizar-
se-á na presença de qualquer número de licitantes;
9.13. Não será admitida proposta que apresente qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem
baseada nas propostas das demais empresas licitantes. Ocorrendo estas hipóteses, serão as propostas desclassificadas, bem como
também serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem as exigências deste edital;
b) Contenham emendas, borrões, ressalvas, rasuras ou entrelinhas na primeira via dos documentos apresentados.
9.14. Os erros ou equívocos porventura havidos nas cotações dos preços serão de inteira responsabilidade do licitante, não lhe
cabendo, no caso de erro para mais e consequente alteração na classificação, qualquer recurso, nem tampouco, no caso de erro
para menos, eximir-se da entrega do objeto;
9.15. A Comissão poderá solicitar parecer técnico de servidor da Administração Pública ou de pessoa estranha à mesma sempre
que entender necessário quando de decisões que exijam tal conhecimento;
9.16. A Comissão de Licitação somente poderá sugerir a adjudicação do objeto desta licitação, caso não haja interposição de
recurso, após o transcurso do prazo recursal, ou havendo expressa renúncia do direito de recorrer, ou julgamento final dos
recursos acaso interpostos.
 
v SEÇÃO X - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do procedimento até 05
(cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, nos termos do art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
10.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e nos prazos previstos art. 41,
§§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93 devendo ser entregue diretamente na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Olho D’água das Cunhas/MA.
10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
10.2. Os eventuais recursos deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, da Lei nº
8.666/93.
10.3. Nos termos da Lei nº 8.666/93, ocorrendo impugnação, o órgão responsável pela licitação deverá responder, em 03 (três)
dias, os pedidos de informações ou esclarecimentos sobre o objeto impugnado.
10.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação, por
parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.
 
v  SEÇÃO XI - DOS RECURSOS
11.1. Dos atos praticados pela Administração cabem:
11.1.1 Recurso, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) indeferimento do pedido de inscrição do registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e) rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
11.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do
contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
11.1.3. Pedido de reconsideração, de decisão da autoridade competente, na hipótese do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, no
prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato;
11.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
11.3. Os recursos deverão ser manifestados por escrito, dirigidos ao Coordenador das Comissões de Licitação, o qual poderá
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reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, à
autoridade superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
de recurso, sob pena de responsabilidade;
11.4. A inabilitação de qualquer licitante e o não provimento de recurso interposto pela licitante inabilitada impede de participar na
fase subsequente;
11.5. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente poderá
homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação com a licitante vencedora.
 
v  SEÇÃO XII - DO CONTRATO
12.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Comissão de Licitação convocará a empresa adjudicatária para, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada, adaptado à proposta vencedora, sob
pena de decair o direito ao serviço, sem prejuízo de sanções, nos termos do art. 64º da Lei Federal nº 8.666/1993.
12.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração, conforme art. 64, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
12.3.  Quando a  convocada não assinar  o  Contrato  no prazo e  condições estabelecidos,  a  Comissão convocará as  licitantes
remanescentes para reapresentarem os seus Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, nos termos deste Edital, em
sessão pública, a se realizar em hora e local previamente informados, na qual a Comissão examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do
certame.
12.3.1.  A  recusa  injustificada  da  licitante  vencedora  em  assinar  o  Contrato,  dentro  do  prazo  estabelecido,  caracteriza  o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.
12.4. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários ao objeto do contrato, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.
12.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
12.6. A vigência do contrato será de 11 (onze) meses, conforme descriminados no Anexo I – Termo de Referência, deste edital, a
contar da Autorização de Empenho, podendo ser prorrogado tantas vezes quantas forem necessárias, sempre através de Termo
Aditivo, até atingir o limite estipulado pelo inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, podendo ser rescindido a qualquer tempo,
ocorrendo alguma hipótese prevista nos Arts. 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
 
v  SEÇÃO XIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, conforme as medições, devendo as Notas Fiscais ser emitidas após
as medições do serviço e atestada pela Contratante, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para
crédito na conta corrente por ele indicada.
13.2. Para pagamento, a Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal discriminativa, acompanhada dos seguintes documentos:
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS e a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
13.3.  Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar  pendência de liquidação de obrigações em virtude de
penalidades impostas à proponente ou inadimplência contratual.
13.4. Caso a Nota Fiscal ou Fatura seja apresentada com erro, será devolvida para correção, contando-se novo prazo para análise,
aprovação e pagamento a partir da reapresentação.
 
v  SEÇÃO XIV - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
14.1. Na execução dos serviços ficará a cargo da licitante vencedora:
a) Mão de obra especializada;
b) Instalações provisórias;
c) Máquinas e equipamentos próprios de obras de engenharia;
d) Transporte interno e externo;
e) Segurança de todo o seu material, ferramentas e equipamentos;
f) Todos os impostos e encargos dos serviços prestados.
14.2.   Todas as máquinas e equipamentos deverão ser em quantidades suficientes para execução de todos os serviços. Os
equipamentos e máquinas utilizados deverão estar em excelentes condições de uso, com manutenção em dia e dentro das normas
de segurança. Todas as normas, métodos ensaios padronizados poderão ser utilizados pela CONTRATANTE para a aprovação das
exigências mínimas requeridas.
14.3. A execução do objeto será feito pela Contratante, ao término da entrega, após verificação da sua perfeita execução, da
seguinte forma:
14.3.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada;
14.3.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente em até 90 (noventa) dias do recebimento
provisório.
14.4. A CONTRATADA deverá atender a qualquer solicitação da CONTRATANTE, quanto a tudo que se relacione à boa execução do
objeto  contratado,  bem como  examinar  todas  as  reclamações  formalizadas  pela  CONTRATANTE,  tomando  as  providências
pertinentes, imediatamente ou respondendo igualmente por escrito.
14.5. As demais condições de serviço do objeto contratado estão elencadas no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital.
v  SEÇÃO XV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da
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ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
15.2. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto desta Tomada de Preços, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
15.2.1. Advertência;
15.2.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido no edital, até no máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
152.2.1. A multa a que alude este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras
sanções previstas em Lei.
15.2.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.
15.2.2.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua
diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Administração,  diretamente  recolhidos  pela
Contratada ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
15.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhido no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contando da comunicação oficial;
15.2.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a licitante ressarcir o Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior;
15.2.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a toda a Administração Pública, por
prazo não superior a 2 (dois) anos.
15.3. Ficará impedida de licitar e de contratar com o Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
15.3.1. ensejar o retardamento da execução do objeto desta Tomada de Preços e seu Contrato;
15.3.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;
15.3.3. comportar-se de modo inidôneo;
15.3.4. fizer declaração falsa;
15.3.5. cometer fraude fiscal;
15.3.6. falhar ou fraudar na execução do contrato.
14.4. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nesta cláusula:
15.4.1. pelo serviço desconforme com o especificado e aceito;
15.4.2. pela não substituição, no prazo estipulado, do material recusado pelo Contratante;
15.4.3. pelo descumprimento dos prazos e condições previstos nesta Tomada de Preços.
15.5. Além das penalidades citados, a licitante contratada ficará sujeita, no que couber, às demais penalidades referidas no
Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93.
15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceito o Contratante, em relação a um dos
eventos arrolados, a licitante vencedora Contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.
15.7. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante Contratada
juntamente com as de multa.
15.8.  A penalidade será obrigatoriamente registrada no SICAF e no caso de suspensão de licitar,  o  Contratado deverá ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
15.9. A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Contrato.
v  SEÇÃO XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1.  O  presente  Edital  e  seus  Anexos,  bem como a  proposta  da  licitante  vencedora,  farão  parte  integrante  do  Contrato,
independentemente de transcrição.
16.2. É facultado a Comissão ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão pública.
16.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá
ser encaminhado, por escrito, ao Presidente da CPL, sendo encaminhados diretamente na Comissão Central de Licitação, na Rua do
João Pessoa nº 56, Centro, nesta cidade, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, obedecidos os seguintes
critérios:
a) Não serão levadas em consideração pela Comissão, quaisquer consultas, pedidos ou esclarecimentos relativos ao Edital que não
tenham sido formuladas até 03 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes;
b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais quanto ao Edital, como também pedidos ou consultas formuladas via e-
mail.
c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos as demais interessadas que tenham adquirido o presente edital.
16.4. Fica assegurado à Autoridade Competente, o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da legislação vigente.
16.5. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em cópia previamente autenticada por cartório competente
ou publicação em órgão da Imprensa Oficial ou atestada pela comissão de licatação.
16.6. Todos os documentos, declarações e propostas emitidas pela licitante, por meio dos responsáveis, e atestado(s) de capacidade
técnica, deverão ser assinados e reconhecidos a firma em cartório de cada assinatura ou reconhecido por semelhança junto a
comissão de licitação.
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16.7. Os documentos que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data superior a 30 (trinta) dias.
16.8. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
16.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil  subsequente,  no  mesmo  horário  e  local  anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário.
16.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no órgão municipal.
16.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da Tomada de Preços.
16.13. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido no dia da abertura, ou mediante
publicação na Imprensa Oficial.
16.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/1993.
16.15.  Este  Edital  e  seus  Anexos  estão  à  disposição  dos  interessados  exclusivamente,  na  COMISSÃO  PERMANENTE  DE
LICITAÇÃO/CPL da  Prefeitura  Municipal  de  olho  d’água das  cunhas,  na  Rua João  Pessoa  nº  56,  Centro,  Olho  D’água das
Cunhas/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 13h, onde poderão ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), que deverá ser recolhido junto aos cofres da Prefeitura através do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
16.16. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá notificação e ainda comunicar qualquer
mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido.
16.17. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II  - Carta Credencial;
ANEXO III - Declaração de Localização e Funcionamento;
ANEXO IV  - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação

ANEXO V - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte;

ANEXO VI - Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;
ANEXO VII - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação;
ANEXO VIII - Declaração cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal
ANEXO IX - Declaração de Aceitabilidade do Edital
ANEXO X - Minuta do Contrato;
 
Olho D’água das Cunhas (MA), 19 de fevereiro de 2021.
 
  __________________________________________
JOEL MEIRELES SILVA
Presidente da CPL
 
ANEXO I
 
TERMO DE REFERÊNCIA
 
1. DO OBJETO:
1.1. O registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessória Contábil
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA.
 
1.2 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações técnicas apresentadas neste Termo.
 
2. DA JUSTIFICATIVA:
2.1 Tendo em vista atender as demandas administrativas da Secretarias Municipais de Olho d’Água das Cunhãs, faz-se necessária a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessória Contábil para atender necessidades da
Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA.
 
2.2 O presente termo visa orientar nas especificações e quantitativo para serviços de assessória contábil, na estratégia de suprir
obrigações da administração e da licitante vencedora, gerenciamento e prazo de entrega dos produtos a serem fornecidos e
sanções administrativas para o inadimplemento das obrigações assumidas.
 
3. PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1. Executar o objeto da presente licitação em até 10 (dez) dias corridos, seguindo ordens e orientações da Prefeitura, mediante
Ordem de Serviço autorizada pela Contratante.
3.2. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada na
Prefeitura, dirigida à Administração, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material;
Não acolhida à justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contrato sujeitar-se-á multa nos seguintes termos:
I - 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parcela do
objeto não realizada;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada, observado o
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disposto no § 5º, a partir do trigésimo primeiro dia;
III - 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia de atraso, por descumprimento do prazo de
entrega do objeto em conformidade com o edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II.
 
 
4. LOCAIS E CONDICÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. O(s) serviço(s) deverão ser executados nos locais indicados pela CONTRATANTE.
4.2. Somente serão prestados os serviços na sua totalidade da Ordem de Execução.
4.3. O serviço estará sujeito à aceitação pela CONTRATANTE, a qual caberá o direito de recusar, caso o (s) serviço (s) não esteja
(am) de acordo com o especificado.
4.4. Em caso de não aceitação do(s) serviço(s) objeto(s) deste pregão, fica a contratada obrigada a retirá-lo(s) e a substituí-lo(s) no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação a ser expedida pela contratante; sob pena de incidência nas sanções.
4.5. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas, sendo que a inobservância desta
condição implicará recusa com a aplicação das penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93.
 
5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
5.1 O Valor de Referência foi baseado em consultas realizadas no mercado;
5.2 Na Tabela abaixo estão relacionados o Lote Único com seus respectivos Itens, com as discriminações e especificações técnicas
que deverão guardar perfeita compatibilização com as quantidades e condições descritas neste Termo de Referência.
LOTE UNICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR MEDIO
P/ SECRETARIA

VALOR MEDIO
TOTAL

VALOR TOTAL
ANUAL

1 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MÊS 12 R$ 16.233,33

R$48.700,00 R$584.400,002 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA
SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO MÊS 12 R$ 16.233,33

3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 12 R$ 16.233,33

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 584.400,00 (Quinhentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais)
 
5.3 Estimativa de custo total de R$ 584.400,00 (Quinhentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais)
 
6. CONDIÇÕES ESPECIAIS
6.1. As Empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar na proposta de preço dos serviços.
6.2. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos
preços ofertados, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.
6.3. O proponente poderá ofertar apenas uma proposta, sendo facultado, todavia, a cotação de todos ou quaisquer dos itens
integrantes do objeto do pregão.
 
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentação de no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, obrigatoriamente pertinente e compatível com objeto do
pregão, expedido por entidade pública ou privado, usuária do produto em questão;
b) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do
objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida pelo pregoeiro como concordância com o teor do edital;
 
8. FORMA DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento dar-se-á em até o 30º (trigésimo) dias após a prestação dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada por servidor responsável.
8.2. O item anterior está condicionado, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável
pelo recebimento dos serviços, descrição e qualidade dos mesmos.
8.3. Na hipótese de emissão de Nota de Empenho ou documento equivalente para prestação, o prazo estabelecido para pagamento
será contado da prestação dos serviços.
8.4. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) serviços(s) prestados(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento
será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).
8.5. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no
primeiro dia útil subseqüente.
8.6. O Prestador dos serviços deverá juntar à sua Nota Fiscal, as certidões de regularidade fiscal que lhe foram exigidas na
habilitação para participação desta licitação.
8.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no órgão em nome do prestador
de serviço. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou
judicialmente, se necessário.
 
9. DA VIGÊNCIA DA ATA
9.1. A vigência será de 12 (doze) meses.
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Atender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas
pela fiscalização quanto a prestação dos serviços.
10.2.  Manter entendimento com a CONTRATANTE, objetivando evitar interrupções ou paralisações durante a prestação dos
serviços.
10.3. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre os serviços prestados.
10.4. Responsabilizar-se pela procedência, qualidade do serviço prestado.
10.5. A contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da prestação dos serviços, necessários à
boa e perfeita execução do objeto contratado.
10.6. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda,
por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros.
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições.
11.2. Acompanhar a execução do serviço e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, podendo
rejeitá-los, mediante justificativa.
11.3.  Fornecer as instruções necessárias à aquisição dos produtos e cumprir com os pagamentos nas condições dos preços
pactuados.
11.4. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade
da contratada.
11.5. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da prestação do serviço.
11.6. A CONTRATANTE deverá, a seu critério, e através de servidor da CONTRATANTE ou de pessoas previamente designadas,
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços.
 
12. DAS PENALIDADES E MULTAS:
12.1. Em caso de não cumprimento total ou parcial do objeto especificado, fica a contratada obrigada a pagar os seguintes
percentuais:
a) multa equivalente a 2% (dois por cento) incidente sobre a parcela do contrato ou do global não cumprida;
b) Juros de 0.33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia e até 30 dias de atraso;
c) Juros de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) ao dia a partir do 31º dia de atraso, em razão da mora, sem prejuízo de
correção monetária;
d)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2. Multas e juros serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, mediante cumprimento das formalidades
exigidas.
 
13 . INEXECUÇÃO E RESCISÃO:
13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências previstas nos Arts. 77 a 80 da Lei
Federal n.º 8.666/93, neste instrumento e na Legislação Brasileira;
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.
 
14. DO FORO:
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Olho d’Água das Cunhãs - MA, para discussões de litígios decorrentes do objeto desta
especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.
 
Olho d’Água das Cunhãs - MA, 19 de fevereiro de 2021.
 
Aprovo o Termo de Referência supra
 
 
___________________________________
Wesly Alves de Sá
Secretário Municipal de Administração
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(........................................)
 
ANEXO II
 
(..................................................................................................)
 
Carta Credencial
 
A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na _________________________, neste ato representado pelo(s) Sr.(a)
________________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa 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 OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade Tomada
de Preços em epígrafe, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para apresentar
lances verbais, negociar preços e demais condições, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição
de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.
 
(local e data por extenso)
 
_______________________________
(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu Representante Legal, com firma reconhecida)
 
(...........................................)
 
ANEXO III
 
(.......................................................................)
 
Declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
 
Declaro,  sob as  penalidades da lei,  que a  empresa ___________________,  CNPJ/MF nº  ___________,  está  localizada e  em pleno
funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas
atividades.
 
Endereço:
Cidade/Estado:
C.e.p.:
Ponto de referência:
telefone:
EMAIL:
 
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal)
 
 
(..................................)
 
ANEXO IV
 
(...........................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
 
A empresa _____________, CNPJ/MF nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada pelo(a)
Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, CPF/MF nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as
exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Tomada de Preços em epígrafe, realizado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste
certame.
 
(local e data por extenso)
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________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
 
(..............................)
 
ANEXO V
 
(.................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de Pequeno PortE
 
A  empresa  ___________________________,  CNPJ/MF  nº  ________________,  sediada  na  ____________________(endereço  completo),
representada pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, CPF/MF nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Tomada de Preços em
epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS, excetuando-se a eventual aplicação do
permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 para regularidade fiscal e trabalhista, inexistindo qualquer
fato impeditivo de sua participação neste certame.
 
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(.......................................)
 
ANEXO VI
 
(..............................................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
 
A  empresa  ___________________________,  CNPJ/MF  nº  ________________,  sediada  na  ____________________(endereço  completo),
representada pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, CPF/MF nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da lei, que é
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento
licitatório da Tomada de Preços em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS.
 
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
 
 
(................................)
 
ANEXO VII
 
(....................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
 
 
A empresa ___________________________,  signatária,  inscrita no CNPJ sob o n.º  ________________,  sediada na ____________________
(endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº
8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe
nenhum pedido de falência ou concordata.
 
Local e data.
 
Nome e assinatura do representante legal
 
 
(................................)
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ANEXO VIII
 
(....................................................................)
 
DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INC. XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 
A  empresa  .........................................,  inscrita  no  CNPJ  nº................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)
Sr(a)...................................................,  portador  (a)  da CI  nº....................  e  do CPF nº  .......................,  DECLARA,  para fins  do
disposto no inciso cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal, art. 27, inciso V da Lei Federal nº
8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
Local e data
 
Nome e assinatura do representante legal
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
 
 
 
ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL
 
Ref.: TOMADA DE PREÇO N.º 002/2021 - CPL
 
Para fins de participação da licitação acima em epígrafe, tendo tomado conhecimento do edital correspondente, declaro que
aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidas no mesmo, bem como de seus anexos.
 
___________________________________________
local e data
 
____________________________________________
nome, assinatura, CPF, cargo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A N E X O X
 
MINUTA DO CONTRATO
 
Termo de contrato que entre si celebram o Município de Olho D’ Água das cunhas, por intermédio da Prefeitura Municipal de Olho
D’ Água das cunhas/MA Secretaria Municipal ________________________________, e a empresa ___________________________, para os fins
nele declarados.
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS, sediada na Rua João Pessoa nº 56, Centro, OLHO D’
ÁGUA DAS CUNHAS – MA, CNPJ/MF Nº 06. 014.005/0001-50, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ___________________________,
doravante denominadas CONTRATANTES, neste ato representada(o), pela(o) Senhora(a) Secretário(a) Municipal de Olho D’ Água
das cunhas,  a(o)  Sra(o).  __________________________,  brasileira(o),  CPF nº  ____________________,  RG nº  __________________________
SSP/_______,  residente  e  nesta  cidade,  e  do  outro  lado,  a  firma  ___________________________________,  doravante  denominada
CONTRATADA sediada na ____________________________________, neste ato representado(a) pelo(a) _________________________, RG nº
_________________ SSP/_______, CPF n.º ________________ tem entre si ajustado o presente CONTRATO, tendo em vista do que constam
nos autos do Processo Administrativo nº ____/2021, objeto da Tomada de Preços nº ____/2021/CPL, submetendo-se às cláusulas e
condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei
Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de contábil no Município de Olho D’ Água das cunhas.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
A vigência do contrato será de 11 (onze) meses, conforme descriminado no Anexo I, deste edital, a contar da Autorização de
Empenho, podendo ser prorrogado tantas vezes quantas forem necessárias, sempre através de Termo Aditivo, até atingir o limite
estipulado pelo inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, podendo ser rescindido a qualquer tempo, ocorrendo alguma hipótese
prevista nos Arts. 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para início das obras será de até 05 (cinco) dias consecutivos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.
O prazo para a conclusão das obras será de até _____________ (_______________) meses, contados do recebimento da Ordem de
Serviço pela empresa contratante.
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor total deste Contrato se perfaz em R$ ________________ (_____________________), valor este, constante na proposta de preços da
Contratada, aceita na Licitação e Homologada pela autoridade competente.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a realização do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em parcelas,  no prazo de até 30 (trinta)  dias consecutivos,  contados da apresentação da nota
fiscal/fatura,  após  medição  e  comprovação  dos  serviços  efetivamente  realizados,  conforme  boletim  assinado  pelo  servidor
designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação.
Havendo erro na Nota Fiscal/fatura, ou circunstâncias que impeçam a liquidação da mesma, esta será devolvida à Contratada e o
pagamento  ficará  pendente  até  que  seja  sanado  o  problema.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  se  iniciará  após  a
regularização ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando ônus para a Contratante.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso
gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a)  Comprovação de regularidade junto aos órgãos do Governo Federal (Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
b)  Atestação do fiscal do contrato, a Sr.ª ____________________________________, em conformidade da realização do(s) serviço(s);
c)  Cumprimento das obrigações assumidas;
d)  Manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;
e)   O Contratante poderá deduzir  do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
Contratada, nos termos deste Edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento da primeira medição só será efetuado com a apresentação da cópia da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA),
Inscrição no CEI (INSS) e Alvará de Construção da Prefeitura.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito no Banco __________,Agência Nº: __________ e conta Nº:
__________.
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Sem prejuízo das demais disposições contidas no presente ajuste, constituem-se ainda obrigações da Contratada:
I. Realizar o objeto, conforme definido no Anexo I da Tomada de Preços nº ____/2021/CPL, independente de transcrição e conforme
a sua Proposta de Preços;
II.  Submeter-se à fiscalização exercida sob a presente contratação, fornecendo informações e demais elementos necessários,
apresentando àquela, relatórios de atividades contendo a descrição de todas as atividades, indicando deficiências e sugerindo
correções necessárias;
III. Atender as normas disciplinares e demais regulamentos em vigor e cumprir o horário determinado para a execução do objeto e
as modificações, a critério desta;
IV. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Contratante ou a terceiros, por seus empregados;
V. A execução das obrigações contratuais será acompanhada e fiscalizada por um servidor designado pela Contratante, com
autoridade  para  exercer  como representante  da  Administração  do  Contratante,  toda  e  qualquer  ação  de  orientação  geral,
acompanhante e fiscalização da execução contratual;
VI. Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários,
seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições, vales-transportes, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pela Contratante;
VII. Comunicar ao Setor responsável da Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessários;
VIII. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execução do objeto e a execução dos demais serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
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acompanhamento pela Contratante;
IX. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos materiais e informações e a outros bens de propriedade da
Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços objeto do Contrato;
X. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto da
Contratante;
XI. Responder por todos os danos causados à CONTRATANTE ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato
na forma do Artigo 70 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
À Contratada caberá assumir a responsabilidade de: 
I. Arcar com os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes deste contrato;
II. Não contratar servidor pertencente ao quadro pessoal do Contratante para execução do contrato decorrente desta Tomada de
Preços;
III. Não veicular publicidade acerca desta Tomada de Preços, salvo se houver prévia autorização da Administração do Contratante;
IV. Não subcontratar outra empresa para a execução do objeto desta Tomada de Preços;
V.  Manter-se adimplente com referência aos encargos sociais,  comerciais,  trabalhistas e  fiscais  durante toda a vigência do
Contrato, visto que: não pode transferir a responsabilidade por esses pagamentos à Administração do Contratante, nem poderá
onerar o objeto desta contratação, razão pela qual renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com a Contratante.
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS EXCLUSÕES DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
I. Defeitos causados por negligência, acidentes, imperícia ou mau uso por parte da Contratante;
II. Defeitos ou avarias por inundações, raios ou quaisquer outros por força da natureza;
III. Quaisquer avarias ou defeitos, causados por manuseio de pessoas não credenciadas pela Contratada na tentativa de reparo.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBIGAÇÕES DO CONTRATANTE
I. Empenhar os recursos necessários para o efetivo pagamento do objeto executado, nas condições deste Contrato;
II. Proporcionar todas as facilidades necessárias a boa realização do objeto, permitindo o livre acesso às instalações, quando
solicitado pela Contratada ou seus empregados em serviço;
III. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da Contratada que não mereça a sua confiança ou ainda que
se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;
IV. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela Contratada para configurar caso fortuito ou de força maior, dando por escrito as
razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados do recebimento dos
documentos de comprovação;
V. Atestar o recebimento dos serviços contratados, notificando a Contratada caso haja algum problema verificado;
VI. Solicitar a reparação do objeto contratado, que esteja em desacordo com a especificação ou apresentar defeito;
VII. Não comercializar os materiais cedidos sem prévio comunicado à Contratada;
VIII. Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecido no instrumento contratual;
IX. Publicar, em Diário Oficial, o extrato do contrato celebrado, conforme descrito na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ÔNUS
Todas as despesas decorrentes da realização do presente Contrato ficarão a cargo da Contratada.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
À Contratada poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e as
especificações no Edital de Licitação que originou o presente Contrato:
1.  Pela inexecução total  ou parcial  do objeto deste contrato e da Tomada de Preços nº ____/2021/CPL, a administração do
Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante Contratada as seguintes sanções:
1.1 Advertência;
1.2 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido no edital, até no máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
1.2.1 A multa a que alude este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras
sanções previstas em Lei.
1.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.
1.2.3 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua
diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Administração,  diretamente  recolhidos  pela
Contratada ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhido no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contando da comunicação oficial;
1.4  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a licitante ressarcir o Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior;
1.5 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a toda a Administração Pública, por prazo
não superior a 2 (dois) anos.
2. Ficará impedida de licitar e de contratar com o Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto desta Tomada de Preços e seu Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na realização do contrato.
3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nesta cláusula:
3.1 - pela execução dos serviços desconforme com o especificado e aceito;
3.2 - pela não substituição, no prazo estipulado, do material recusado pelo Contratante;
3.3 - pelo descumprimento dos prazos e condições previstos nesta Tomada de Preços.
4. Além das penalidades citados, a licitante contratada ficará sujeita, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo
IV, da Lei nº 8.666/93.
5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceito o Contratante, em relação a um dos
eventos arrolados, a licitante vencedora Contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.
6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante Contratada
juntamente com as de multa.
7.  A  penalidade  será  obrigatoriamente  registrada  no  SICAF  e  no  caso  de  suspensão  de  licitar,  o  Contratado  deverá  ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
8. A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Contrato.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
A Contratada quando punida poderá recorrer dos atos da Contratante, fazendo uso das modalidades de recursos elencadas no art.
109 da Lei nº 8.666/93, e nos demais casos constantes dos incisos XIII e XVI, do art. 78 da mesma Lei.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido por ato escrito e unilateral da Administração, nos casos enumerados no artigo 78,
incisos I a XVIII; amigavelmente, por acordo entre as partes, por decisão judicial, conforme o disposto no artigo 79, inciso III da Lei
nº 8.666/93 e nos demais casos constantes dos incisos XIII a XVI, do artigo 78, da mesma Lei Federal.
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
O extrato deste instrumento será publicado em Diário Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.  Este Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da Tomada de Preços nº ___/2021/CPL,  e a proposta do vencedor,
regulando-se pelas suas Cláusulas e preceitos do Direito Público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado, obrigando-se as partes a executar fielmente os dispostos neste instrumento.
2. A legislação aplicável à execução deste Contrato e especialmente nos casos omissos será a Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca e Cidade Olho D’ Água das cunhas - MA, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestação oriunda
direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E para
firmeza do ajuste ora acertado é lavrado o presente contrato em (03) três vias de igual teor, o qual depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes contratantes abaixo.
E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente instrumento contratual em 03 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
 
 
Olho D’ Água das cunhas - MA, ___ de ______ de 2021.
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

CONTRATANTE CONTRATADO
 

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 885acf0c0f7e2b8b340b24a2ff18d2b5

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021/CPL
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EDITAL
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021/CPL
 
PROCESSO Nº 001091/2021/CPL
 
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA LICITATÓRIA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS - MA.
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/03/2021
 
HORA: 11H00MIN (ONZE, HS HORÁRIO LOCAL).
 
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS, NA RUA JOÃO PESSOA Nº 56,
CENTRO, OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS /MA.
 
 
 
 
 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021/CPL
 
PROCESSO Nº 001091/2021
 
EDITAL
 
A Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.014.005/0001-50, situada à na Rua João
Pessoa, nº 56, Centro, Olho D’Água das Cunhas/MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Olho D’Água das Cunhas/MA, designada pela Portaria nº 030/2021 de 01/01/2021, leva ao conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, do Tipo Menor Preço global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos e
em conformidade com o disposto da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
 
O certame terá início às 11h00min (onze) hs do dia 12 de março de 2021, devendo os envelopes, contendo a Documentação de
Habilitação  e  a  Proposta  de  Preços  para  o  objeto  definido  neste  Edital  e  respectivos  Anexos,  ser  entregues  na  Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas/MA, na Rua João Pessoa, nº 56, Centro, neste
Município, na data e horário acima mencionados.
 
v SEÇÃO I - DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA
1.1. OBJETO:
1.1.1. Contratação de empresa para realização de serviços de Assessoria jurídica e licitatória para atender as necessidades do
município de Olho d’Água das Cunhãs - MA, conforme as especificações descritas no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital. A
execução dos serviços será para respectiva Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas acima descria.
1.1.2.  Em caso  de  discordância  existente  entre  as  especificações  deste  objeto  descritas  na  publicação  e  as  especificações
constantes deste edital, prevalecerão as do edital.
1.1.  Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e orientações da CGU, serão adotadas as seguintes medidas básicas como
forma de prevenção a proliferação do Covid19:
1.2.1. A vedação da presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes de compras pertencentes ao grupo de risco;
1.2.2.  A vedação da entrada, na sessão, de quem não estiver usando máscara;
1.2.3.  Serão disponibilizados máscaras, luvas e álcool gel (70º INPM) para todos os presentes;
1.2.4.  A organização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes;
1.2.5.  A intensificação da higienização das áreas de acesso à sala onde as sessões ocorrerão, além de higienização do próprio
recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores etc.);
1.2.6. Dentre outras medidas cabíveis.
2.2. JUSTIFICATIVA:
2.1.1. A Assessoria jurídica e licitatória é elemento indispensável na administração pública, para licitar as empresas aptas a
fornecer ou prestar serviços no município, razão maior desta proposta.
3.1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1.1. A execução dos serviços será realizada, na forma artigo 6º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
3.1.2.  Todos os serviços a serem executados, somente poderão ser prestados pela empresa Contratada, mediante Ordem de
Serviço, informando os serviços a serem executados, sob pena de serem bloqueados os pagamentos referentes a execução do objeto
sem a devida autorização.
 
4.1. DOS PRAZOS E ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO
4.1.1. A Contratante deverá designar fiscais para acompanhamento dos serviços a serem executados pela contratada.
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4.1.2. A Contratada deverá designar representantes para atuar junto a Prefeitura Municipal de Olho D’ água das Cunhas, para
tratar de assuntos relacionados a fiscalização dos serviços e as correções de falhas eventualmente detectadas, especificando ainda
os limites do seu poder de decisão imediata.
4.13. A Contratada responderá pelas perdas e danos causado por seus empregados, ainda que involuntariamente, sendo-lhes antes
garantido a defesa prévia de acordo com a legislação vigente.
 
v SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. A despesa com estes serviços é de aproximadamente R$ 314.000,00(trezentos e quatorze mil reais) discriminado no
ANEXO I - Termo de Referência, apresentado neste processo, a qual correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:
 
Órgão: 0202 ´- Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 04.122.0200.2.005 – Manut e funcionamento da Sec de Adminstração
33.90.39.00  – outros serviços de terceiro pessoa jurica
 
v III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar desta Tomada de Preços os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constante deste
Edital e seus Anexos.
3.2. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, as empresas:
a) que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’AGUA DAS CUNHAS/MA;
b) declaradas inidôneas ou se encontrem impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
c) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade do MUNICÍPIO
DE OLHO D’AGUA DAS CUNHAS;
d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
e) estrangeiras que não funcionem no País;
f) reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
g) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
h)  que  tenham  sócios,  diretores,  administradores,  procuradores,  independentemente  da  denominação,  ou  acionistas  com
participação relevante, que esteja vinculado, sob qualquer forma, profissional ou comercialmente, a outra empresa participante
deste certame;
i) que tenham sócios, diretores, administradores, independentemente da denominação, ou acionistas com participação relevante,
que seja parente, até o terceiro grau, consanguíneo ou por afinidade, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores, dos Secretários
Municipais ou de qualquer servidor ocupante de cargo em comissão na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE OLHO
D’AGUA DAS CUNHAS/MA;
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
3.3. Como requisito para participação nesta Tomada de Preços, o licitante deverá apresentar Declaração de Cumprimento dos
Requisitos de Habilitação podendo utilizar como modelo o constante no Anexo IV do Edital fora dos Envelopes Nº: 01 e 02. A não
apresentação da declaração implicará na desclassificação imediata do licitante.
3.3.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas
neste edital.
3.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar-se como tais, nos termos do ANEXO V e ANEXO VI deste
Edital, para que possam ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar
123/2006.
 
v SEÇÃO IV - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora de qualquer envelope:
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes a esta Tomada de Preços;
b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão possuir firma reconhecida em cartório e estar
acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a";
b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não
ser aceito o credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto
de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.
b.3) Declaração de Aceitação do Edital
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante (legal e procurador) da empresa
interessada.
4.2. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, desde
que autenticada por cartório competente, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.
4.3. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo representante para mais
de uma empresa.
4.4. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a licitante de
participar da fase de documentos de habilitação, de proposta de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de
representar a licitante durante a sessão pública desta Tomada de Preços.
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4.5.  Após  o  Credenciamento,  a  Comissão  de  Licitação  declarará  a  abertura  da  sessão  e  não  mais  serão  admitidos  novos
proponentes.
4.6. Após o Credenciamento, será declarada aberta a sessão pela Comissão de Licitação. A partir desse momento, estará encerrada
a admissão de novos proponentes.
4.7. Para o exercício do direito de preferência de que trata este Edital, o licitante, Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP) que desejar usufruir o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei  Complementar nº 123/2006 deverá
apresentar obrigatoriamente em separado, a seguinte documentação:
4.8. - Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;
4.9. Declaração de Localização e Funcionamento que indique todos os dados pertinentes (Endereço, Cidade, Estado, C.E.P., ponto
de referência, telefone e e-mail) acompanhado de fotos da estrutura do(a) licitante , conforme modelo estabelecido no ANEXO III
deste Edital.
 
v SEÇÃO V - DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DOS ENVELOPES
5.1. Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar a Comissão de Licitação, os envelopes de
Habilitação e propostas.
5.1.2.  Os  Documentos  de  Habilitação  e  as  Proposta  de  Preços  deverão  ser  apresentados  pessoalmente  pelo  representante
credenciado, no local, dia e hora abaixo mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados
no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do licitante, os seguintes
dizeres:
 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Central de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas - MA
Rua João Pessoa nº 56, Centro, Olho D’Água das Cunhas /MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021/CPL - OBJETO:
 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Central de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas - MA
Rua João Pessoa nº 56, Centro, Olho D’Água das Cunhas /MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021/CPL - OBJETO:
 
5.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
 
v SEÇÃO VI - DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
6.1 A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope devidamente fechado e rubricado no fecho,
identificado conforme o indicado no item 5.1.3, da Seção V deste Edital.
6.2. Encerrada a etapa de entrega dos envelopes, a Comissão procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de
habilitação das licitantes que se apresentarem no certame.
6.3. A participação neste procedimento licitatório requer a apresentação de toda a documentação comprobatória da necessária
qualificação no que se refere à:
6.3.1. Da Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, e todas as suas eventuais alterações, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede da licitante;
b)  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou Contrato  Social,  e  suas  eventuais  alterações,  ou ato  constitutivo  consolidado,  devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c)  Ato  Constitutivo  devidamente  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoa  Jurídica,  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial  que contenha foto e Cadastro de Pessoa Física -  CPF/MF do
proprietário, no caso de firma individual, e de todos os sócios, no caso de empresa, tratando-se das demais sociedades.
6.3.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal da licitante, mediante apresentação da:
§  Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:
§  Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
§  Certidão Negativa de Dívida Ativa.
e) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:
§  Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
§  Certidão Negativa de Dívida Ativa;
§  Alvará de Localização e Funcionamento, do domicílio ou sede da licitante, ou outro documento equivalente.
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f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante:
§  Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.
g) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da: CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista,
fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho,
conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
h) Prova de inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município, o Certificado de Registro Cadastral - CRC, é obrigatório.
6.3.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.3.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis (§ 1º, art. 43 da Lei nº 123/2006), cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.3.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na decadência do direito de não ser
preterido na hipótese de contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Neste caso, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
6.3.3.3. Este benefício será concedido somente às empresas que no momento do credenciamento apresentarem Declaração de
Enquadramento à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, consoante o art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, que deverá
ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital, e apresentada fora dos Envelopes. A Declaração deverá ser
acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento:
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação de ME/EPP pelo
licitante.
b) Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, emitida nos termos do art. 8°, da Instrução
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio-DNRC n° 103, de 30/04/2007, por registro competente para a
inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato Social ou Registro Comercial da proponente licitante pertencente a esta categoria
empresarial.
6.3.4. Da Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a
indicação do n.° do Livro Diário e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, devidamente registrado na junta
comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa.
 
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
6.3.5. Da Qualificação Técnica, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante aptidão
para executar o objeto licitado. O Atestado deverá ser apresentado em original ou cópia autenticada em cartório competente ou
pela CPL, com o nome e assinatura do signatário, legíveis;
b) Declaração concernente ao cumprimento do disposto do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a Declaração de Inexistência de Fato
Impeditivo da Habilitação, nos termos do modelo no ANEXO VII.
c) Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz, cumprindo o disposto
no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal de 1998 (modelo no Anexo VIII).
d) Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes às declarações,
documentos de habilitação, propostas e seus Anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
e) Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira, deverão
ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
f) O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos deverão ser o mesmo do estabelecimento
que efetivamente vai executar o objeto da presente licitação, excetuando-se:
f.1) da Certidão do Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa jurídica;
f.2)  da Certidão de Falência/Concordata/Recuperação Judicial  e  da Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com Efeitos  de
Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, que
deverá ser da sede da pessoa jurídica.
g) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração.
h) Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital.
i) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
j) Serão aceitas somente cópias legíveis.
l) A Comissão de Licitação se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar
necessário.
m) Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião
da participação  em certames  licitatórios,  deverão  apresentar  toda  a  documentação exigida  para  efeito  de  comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
n) Se a documentação de habilitação não estiver completa ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá a
Comissão de Licitação considerar o proponente
 
v SEÇÃO VII - DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1.  A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado e também na forma de arquivo em
mídia (arquivo no formato: Excel ou Word armazenado(s) em CD / DVD / PEN-DRIVE entregue a Comissão de Licitação) da referida
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licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo Responsável Técnico e representante
legal da licitante proponente, devendo conter o seguinte:
a)  Moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias à execução completa do
objeto ora licitado, Número da Tomada de Preços e o nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), bem como dados bancários (nome e número do banco, agência e conta
corrente para fins de pagamento);
b)  Nome completo do representante legal da licitante, profissão, números do CPF/MF e Carteira de Identidade e cargo na
empresa;
c)  Planilha Orçamentária, com a descrição detalhada do(s) ITEM(ns) cotado(s)de acordo com o Termo de Referência - ANEXO I do
Edital, com preços unitários em algarismo, parciais e totais em algarismos e por extenso, moeda corrente nacional, com no máximo
duas casas decimais após a vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável; obedecidos à ordem dos itens apresentados;
d)  Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo estabelecido no ANEXO IV deste Edital.
e)  Data e assinatura do representante legal e Responsável Técnico.
7.2.  Nos preços  ofertados deverão já  estar  considerados e  inclusos  todos os  custos  diretos  e  indiretos,  encargos,  tributos,
transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias outros necessários ao cumprimento integral
do objeto desta Tomada de Preços.
7.2.1. A Proposta de Preços deverá incluir na composição de custos as seguintes obrigações da Contratada:
a) o serviço deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a.1) mensalmente, observado o prazo de realização de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
b)  realizado o  serviço  agendado,  caso  haja  necessidade,  a  respectiva  SECRETARIA MUNICIPAL poderá  solicitar  realização
adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Olho D’água das Cunhas do Maranhão;
c) os serviços deverão ser realizados, conforme Ordem de Serviço expedida pela respectiva SECRETA-RIA MUNICIPAL solicitante,
incluídas as despesas com frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, etc.
7.2.2. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 6.2, anteriormente, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS, nem poderá onerar o objeto
desta Tomada de Preços, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a Administração Municipal.
7.2.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham
causado  a  desclassificação  da  mesma  por  caracterizar  preço  inexequível  no  julgamento  das  propostas  de  preços,  serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o serviço
a ser realizado sem ônus adicionais.
7.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta preço escrita, seja com relação a preço, pagamento, prazo
ou qualquer item que, importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais, alterações essas que serão avaliadas pela Comissão.
7.4. A falta de data, rubrica, assinatura da proposta ou qualquer outro erro não poderá ser suprida pelo representante legal,
presente à reunião de abertura dos envelopes de proposta de preços, com poderes para esse fim.
7.5. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e abertura dos envelopes de
Documentos de Habilitação e Proposta de Preços.
7.5.1. O prazo de validade não poderá ser omitido na Proposta de Preços.
7.5.2. Caso a adjudicação não ocorra dentro do período de validade da proposta, a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
DAS CUNHAS poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias.
7.5.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da sessão pública desta Tomada de Preços, sem convocação para a contratação, ficam
as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
7.6.  A cotação de preços apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão da exclusiva e da total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
7.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido.
7.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos materiais e
instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.9. Após a apresentação da proposta de preços não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e
aceitos pela Comissão de Licitação.
 
v SEÇÃO VIII - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
8.1. A Comissão de Licitação, na data, hora e local indicados dará, início aos trabalhos, recebendo os credenciamentos, declarações
e os envelopes contendo documentos de habilitação e proposta de preços.
8.2. Depois da hora marcada, nenhum credenciamento, declarações e envelopes contendo documentos de habilitação e proposta de
preços serão recebidos pela Comissão de Licitação.
8.3. Quando da entrega dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”, o representante legal
da proponente deverá apresentar, separadamente, à Comissão de Licitação, os documentos exigidos nas Seções III e IV, deste
Edital, para fins da participação na licitação e da representação e do credenciamento.
8.4. Somente os representantes legais credenciados e identificados na forma da Seção IV, os membros da Comissão de Licitação e
técnicos eventualmente convidados por esta, poderão pronunciar-se no curso dos trabalhos. As demais pessoas presentes poderão
acompanhar o desenvolvimento do procedimento, vedada qualquer interferência.
8.4.1. Finda a fase de credenciamento e identificação dos representantes, proceder-se-á à abertura dos envelopes.
8.4.2. Os envelopes contendo a documentação, que se refere à habilitação, serão abertos na presença dos interessados, que
procederá à conferência de validade da referida documentação e demais exigências decorrentes deste Edital, sendo devidamente
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rubricada pelos licitantes e pela Comissão de Licitação.
8.5. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para análise dos documentos de habilitação, ou proceder
diligências sobre aspectos apontados pelos interessados ou considerados fundamentais pela própria Comissão para dirimir dúvidas;
8.6. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes “Proposta de Preços”, devidamente lacrados, serão rubricados
pelos membros da Comissão e pelos licitantes, ficando sob sua guarda para abertura em outra reunião, cuja data deverá ser
indicada na respectiva ata de abertura ou envio de email informativo às empresas participantes ou através de comunicação na
Imprensa Oficial;
8.7. Concluído o exame da documentação, serão relacionados as licitantes julgadas inabilitadas, às quais serão devolvidos os
envelopes “Proposta de Preços”, desde que não tenha havido recurso, ou se ocorrido, após a sua denegação;
8.8. Em data previamente estabelecida, e desde que tenha transcorrido o prazo para interposição de recurso, ou tenha havido
desistência formal de sua apresentação, ou ainda, tenha ocorrido julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á à abertura dos
envelopes “Proposta de Preços”;
8.9. Qualquer declaração, contestação ou impugnação apresentada pelas licitantes, deverá constar das respectivas Atas, as quais
deverão  ser,  obrigatoriamente,  assinadas  pelos  membros  da  Comissão  e  representantes  das  licitantes.  Ocorrendo  recusa  à
assinatura por qualquer licitante, tal fato deverá ser registrado na Ata.
 
v SEÇÃO IX - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. No julgamento das Propostas será levado em consideração o tipo de licitação fixado no inciso I, do § 1º, do art. 45, da Lei nº
8.666/93, qual seja, o de MENOR PREÇO POR GLOBAL;
9.2. No dia, hora e local designados quando do encerramento da fase de habilitação, a Comissão se reunirá com os representantes
das licitantes habilitadas para a abertura do Envelope “PROPOSTA DE PREÇOS”;
9.3.  Após  a  confirmação  do  credenciamento  dos  representantes  das  empresas  licitantes,  estes  e  a  Comissão  verificarão  a
inviolabilidade do Envelope “PROPOSTA DE PREÇOS”;
9.4. Chegado ao conhecimento da Comissão de fato superveniente ou só conhecido após o julgamento da habilitação, a mesma
deverá diligenciar no sentido de esclarecer as questões suscitadas, encaminhando à autoridade competente o relatório e conclusão
para as providências cabíveis;
9.5. Abertos os envelopes de propostas, todos os documentos neles contidos serão obrigatoriamente assinados ou rubricados
pelo(s) representante(s) da(s) empresa(s) habilitada(s) e pelos membros da Comissão;
9.6. A Comissão de Licitação analisará os documentos contidos nas PROPOSTAS, à luz do exigido neste Edital;
9.7.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências da presente licitação, sejam omissas,  irregulares,
desconformes ou incompatíveis, ou ainda aquelas que contemplem preços excessivos ou inexequíveis, irrisórios e de valor zero;
9.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis, para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, em obediência ao
disposto no § 3º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93;
9.9. Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital e seu Anexo I,
e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL;
9.10. No caso de absoluta igualdade de condições entre 03 (duas) ou mais Propostas, como critério de desempate, será obedecido o
disposto no § 2º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93;
9.11. Persistindo o empate, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes
serão convocados, vedado qualquer outro processo, conforme estabelece o §2º, do artigo 45, da Lei nº 8.666/93;
9.12. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio, sem que compareçam todos os convocados, o sorteio realizar-
se-á na presença de qualquer número de licitantes;
9.13. Não será admitida proposta que apresente qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem
baseada nas propostas das demais empresas licitantes. Ocorrendo estas hipóteses, serão as propostas desclassificadas, bem como
também serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem as exigências deste edital;
b) Contenham emendas, borrões, ressalvas, rasuras ou entrelinhas na primeira via dos documentos apresentados.
9.14. Os erros ou equívocos porventura havidos nas cotações dos preços serão de inteira responsabilidade do licitante, não lhe
cabendo, no caso de erro para mais e consequente alteração na classificação, qualquer recurso, nem tampouco, no caso de erro
para menos, eximir-se da entrega do objeto;
9.15. A Comissão poderá solicitar parecer técnico de servidor da Administração Pública ou de pessoa estranha à mesma sempre
que entender necessário quando de decisões que exijam tal conhecimento;
9.16. A Comissão de Licitação somente poderá sugerir a adjudicação do objeto desta licitação, caso não haja interposição de
recurso, após o transcurso do prazo recursal, ou havendo expressa renúncia do direito de recorrer, ou julgamento final dos
recursos acaso interpostos.
 
v SEÇÃO X - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do procedimento até 05
(cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, nos termos do art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
10.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e nos prazos previstos art. 41,
§§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93 devendo ser entregue diretamente na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Olho D’água das Cunhas/MA.
10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
10.2. Os eventuais recursos deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, da Lei nº
8.666/93.
10.3. Nos termos da Lei nº 8.666/93, ocorrendo impugnação, o órgão responsável pela licitação deverá responder, em 03 (três)
dias, os pedidos de informações ou esclarecimentos sobre o objeto impugnado.
10.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação, por
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parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.
 
v  SEÇÃO XI - DOS RECURSOS
11.1. Dos atos praticados pela Administração cabem:
11.1.1 Recurso, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) indeferimento do pedido de inscrição do registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e) rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
11.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do
contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
11.1.3. Pedido de reconsideração, de decisão da autoridade competente, na hipótese do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, no
prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato;
11.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
11.3. Os recursos deverão ser manifestados por escrito, dirigidos ao Coordenador das Comissões de Licitação, o qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, à
autoridade superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
de recurso, sob pena de responsabilidade;
11.4. A inabilitação de qualquer licitante e o não provimento de recurso interposto pela licitante inabilitada impede de participar na
fase subsequente;
11.5. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente poderá
homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação com a licitante vencedora.
 
v  SEÇÃO XII - DO CONTRATO
12.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Comissão de Licitação convocará a empresa adjudicatária para, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada, adaptado à proposta vencedora, sob
pena de decair o direito ao serviço, sem prejuízo de sanções, nos termos do art. 64º da Lei Federal nº 8.666/1993.
12.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração, conforme art. 64, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
12.3.  Quando a  convocada não assinar  o  Contrato  no prazo e  condições estabelecidos,  a  Comissão convocará as  licitantes
remanescentes para reapresentarem os seus Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, nos termos deste Edital, em
sessão pública, a se realizar em hora e local previamente informados, na qual a Comissão examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do
certame.
12.3.1.  A  recusa  injustificada  da  licitante  vencedora  em  assinar  o  Contrato,  dentro  do  prazo  estabelecido,  caracteriza  o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.
12.4. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários ao objeto do contrato, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.
12.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
12.6. A vigência do contrato será de 11 (onze) meses, conforme descriminados no Anexo I – Termo de Referência, deste edital, a
contar da Autorização de Empenho, podendo ser prorrogado tantas vezes quantas forem necessárias, sempre através de Termo
Aditivo, até atingir o limite estipulado pelo inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, podendo ser rescindido a qualquer tempo,
ocorrendo alguma hipótese prevista nos Arts. 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
 
v  SEÇÃO XIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, conforme as medições, devendo as Notas Fiscais ser emitidas após
as medições do serviço e atestada pela Contratante, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para
crédito na conta corrente por ele indicada.
13.2. Para pagamento, a Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal discriminativa, acompanhada dos seguintes documentos:
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS e a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
13.3.  Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar  pendência de liquidação de obrigações em virtude de
penalidades impostas à proponente ou inadimplência contratual.
13.4. Caso a Nota Fiscal ou Fatura seja apresentada com erro, será devolvida para correção, contando-se novo prazo para análise,
aprovação e pagamento a partir da reapresentação.
 
v  SEÇÃO XIV - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
14.1. Na execução dos serviços ficará a cargo da licitante vencedora:
a) Mão de obra especializada;
b) Instalações provisórias;
c) Máquinas e equipamentos próprios de obras de engenharia;
d) Transporte interno e externo;
e) Segurança de todo o seu material, ferramentas e equipamentos;
f) Todos os impostos e encargos dos serviços prestados.
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14.2.   Todas as máquinas e equipamentos deverão ser em quantidades suficientes para execução de todos os serviços. Os
equipamentos e máquinas utilizados deverão estar em excelentes condições de uso, com manutenção em dia e dentro das normas
de segurança. Todas as normas, métodos ensaios padronizados poderão ser utilizados pela CONTRATANTE para a aprovação das
exigências mínimas requeridas.
14.3. A execução do objeto será feito pela Contratante, ao término da entrega, após verificação da sua perfeita execução, da
seguinte forma:
14.3.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada;
14.3.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente em até 90 (noventa) dias do recebimento
provisório.
14.4. A CONTRATADA deverá atender a qualquer solicitação da CONTRATANTE, quanto a tudo que se relacione à boa execução do
objeto  contratado,  bem como  examinar  todas  as  reclamações  formalizadas  pela  CONTRATANTE,  tomando  as  providências
pertinentes, imediatamente ou respondendo igualmente por escrito.
14.5. As demais condições de serviço do objeto contratado estão elencadas no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital.
 
v  SEÇÃO XV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
15.2. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto desta Tomada de Preços, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
15.2.1. Advertência;
15.2.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido no edital, até no máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
152.2.1. A multa a que alude este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras
sanções previstas em Lei.
15.2.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.
15.2.2.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua
diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Administração,  diretamente  recolhidos  pela
Contratada ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
15.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhido no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contando da comunicação oficial;
15.2.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a licitante ressarcir o Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior;
15.2.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a toda a Administração Pública, por
prazo não superior a 2 (dois) anos.
15.3. Ficará impedida de licitar e de contratar com o Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
15.3.1. ensejar o retardamento da execução do objeto desta Tomada de Preços e seu Contrato;
15.3.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;
15.3.3. comportar-se de modo inidôneo;
15.3.4. fizer declaração falsa;
15.3.5. cometer fraude fiscal;
15.3.6. falhar ou fraudar na execução do contrato.
14.4. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nesta cláusula:
15.4.1. pelo serviço desconforme com o especificado e aceito;
15.4.2. pela não substituição, no prazo estipulado, do material recusado pelo Contratante;
15.4.3. pelo descumprimento dos prazos e condições previstos nesta Tomada de Preços.
15.5. Além das penalidades citados, a licitante contratada ficará sujeita, no que couber, às demais penalidades referidas no
Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93.
15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceito o Contratante, em relação a um dos
eventos arrolados, a licitante vencedora Contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.
15.7. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante Contratada
juntamente com as de multa.
15.8.  A penalidade será obrigatoriamente registrada no SICAF e no caso de suspensão de licitar,  o  Contratado deverá ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
15.9. A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Contrato.
 
v  SEÇÃO XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1.  O  presente  Edital  e  seus  Anexos,  bem como a  proposta  da  licitante  vencedora,  farão  parte  integrante  do  Contrato,
independentemente de transcrição.
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16.2. É facultado a Comissão ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão pública.
16.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá
ser encaminhado, por escrito, ao Presidente da CPL, sendo encaminhados diretamente na Comissão Central de Licitação, na Rua do
João Pessoa nº 56, Centro, nesta cidade, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, obedecidos os seguintes
critérios:
a) Não serão levadas em consideração pela Comissão, quaisquer consultas, pedidos ou esclarecimentos relativos ao Edital que não
tenham sido formuladas até 03 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes;
b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais quanto ao Edital, como também pedidos ou consultas formuladas via e-
mail.
c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos as demais interessadas que tenham adquirido o presente edital.
16.4. Fica assegurado à Autoridade Competente, o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da legislação vigente.
16.5. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em cópia previamente autenticada por cartório competente
ou publicação em órgão da Imprensa Oficial ou atestada pela comissão de licatação.
16.6. Todos os documentos, declarações e propostas emitidas pela licitante, por meio dos responsáveis, e atestado(s) de capacidade
técnica, deverão ser assinados e reconhecidos a firma em cartório de cada assinatura ou reconhecido por semelhança junto a
comissão de licitação.
16.7. Os documentos que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data superior a 30 (trinta) dias.
16.8. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
16.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil  subsequente,  no  mesmo  horário  e  local  anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário.
16.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no órgão municipal.
16.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da Tomada de Preços.
16.13. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido no dia da abertura, ou mediante
publicação na Imprensa Oficial.
16.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/1993.
16.15.  Este  Edital  e  seus  Anexos  estão  à  disposição  dos  interessados  exclusivamente,  na  COMISSÃO  PERMANENTE  DE
LICITAÇÃO/CPL da  Prefeitura  Municipal  de  olho  d’água das  cunhas,  na  Rua João  Pessoa  nº  56,  Centro,  Olho  D’água das
Cunhas/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 13h, onde poderão ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), que deverá ser recolhido junto aos cofres da Prefeitura através do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
16.16. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá notificação e ainda comunicar qualquer
mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido.
16.17. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II  - Carta Credencial;
ANEXO III - Declaração de Localização e Funcionamento;
ANEXO IV  - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação

ANEXO V - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte;

ANEXO VI - Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;
ANEXO VII - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação;
ANEXO VIII - Declaração cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal
ANEXO IX - Declaração de Aceitabilidade do Edital
ANEXO X - Minuta do Contrato;
ANEXO XI  - Termo de Recebimento Provisório;
ANEXO XII  - Termo de Recebimento Definitivo.
 
Olho D’água das Cunhas (MA), 19 de fevereiro de 2021.
 
  __________________________________________
Joel Meireles Silva
Presidente da CPL
 
ANEXO I
 
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO:
1.1. O registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviço em licitação para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA.
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1.2 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações técnicas apresentadas neste Termo.
 
2. DA JUSTIFICATIVA:
2.1 Tendo em vista atender as demandas administrativas da Secretarias Municipais de Olho d’Água das Cunhãs, faz-se necessária a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços em licitação para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA.
 
2.2 O presente termo visa orientar nas especificações e quantitativo para serviços em licitação, na estratégia de suprir obrigações
da administração e  da  licitante  vencedora,  gerenciamento  e  prazo  de  entrega dos  produtos  a  serem fornecidos  e  sanções
administrativas para o inadimplemento das obrigações assumidas.
 
3. PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1. Executar o objeto da presente licitação em até 10 (dez) dias corridos, seguindo ordens e orientações da Prefeitura, mediante
Ordem de Serviço autorizada pela Contratante.
3.2. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada na
Prefeitura, dirigida à Administração, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material;
Não acolhida à justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contrato sujeitar-se-á multa nos seguintes termos:
I - 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parcela do
objeto não realizada;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada, observado o
disposto no § 5º, a partir do trigésimo primeiro dia;
III - 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia de atraso, por descumprimento do prazo de
entrega do objeto em conformidade com o edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II.
 
4. LOCAIS E CONDICÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. O(s) serviço(s) deverão ser executados nos locais indicados pela CONTRATANTE.
4.2. Somente serão prestados os serviços na sua totalidade da Ordem de Execução.
4.3. O serviço estará sujeito à aceitação pela CONTRATANTE, a qual caberá o direito de recusar, caso o (s) serviço (s) não esteja
(am) de acordo com o especificado.
4.4. Em caso de não aceitação do(s) serviço(s) objeto(s) deste pregão, fica a contratada obrigada a retirá-lo(s) e a substituí-lo(s) no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação a ser expedida pela contratante; sob pena de incidência nas sanções.
4.5. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas, sendo que a inobservância desta
condição implicará recusa com a aplicação das penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93.
 
5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
5.1.1  capacitar  as  comissões  de  licitações,  secretários  municipais,  setor  de  compras  e  almoxarifado  mediante  cursos  de
capacitação;
5.1.2 orientar a elaboração nos termos de referência e projetos básicos;
5.1.3 criação de rotina administrativa entre os setores;
5.1.4 orientar e acompanhar todo o procedimento licitatório com base na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002 e demais alterações;
5.1.5 orientar e acompanhar a Comissão de Licitação em todo andamento do processo licitatório, conforme abaixo descriminado:
5.1.6 receber processos e elaborar editais de licitação;
5.1.7 encaminhar editais de licitação para a emissão de parecer jurídico, efetuando, após aprovação, a publicação dos mesmos;
5.1.8 acolher, julgar e responder às impugnações de edital nos termos da legislação vigente;
5.1.9 promover o credenciamento dos licitantes interessados em participar da seção pública;
5.1.10 promover a análise prévia das propostas de preço dos produtos ofertados e abrir a sessão pública, no dia e horário pré-
estabelecidos no instrumento convocatório;
5.1.11 receber, examinar e julgar propostas de preço e documentos de habilitação referentes aos processos licitatórios;
5.1.12  realizar  consultas,  junto  ao  setor  interessado  no  produto  ou  serviço  a  ser  contratado,  visando  esclarecer  dúvidas
relacionadas à qualidade e ao atendimento das especificações constantes no edital da licitação;
5.1.13 promover, quando necessário, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
5.1.14 receber, analisar e emitir parecer sobre recursos interpostos contra as decisões da Comissão de Licitação, relacionadas à
fase de julgamento das propostas e à de habilitação de licitantes, encaminhando o processo à autoridade superior, devidamente
instruído para julgamento, decisão e conclusão final da licitação;
5.1.15 encaminhar a autoridade competente os processos licitatórios conclusos para adjudicação e homologação;
5.1.16  providenciar  o  saneamento  de  processos  licitatórios  decorrentes  das  diligências  realizadas  por  comissão  especial
responsável pela análise de cada processo antes de sua homologação;
5.1.17 Elaboração de Contratos a serem firmados com a Administração Pública do Município e publica-los.
5.2 O Valor de Referência foi baseado em consultas realizadas no mercado;
5.3 Na Tabela abaixo estão relacionados o Lote Único com seus respectivos Itens, com as discriminações e especificações técnicas
que deverão guardar perfeita compatibilização com as quantidades e condições descritas neste Termo de Referência.
LOTE UNICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICITAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR MEDIO VALOR TOTAL

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, SEGUNDA * 01 DE MARçO DE 2021 * ANO V * Nº 820

168/198www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br



1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICITAÇÃO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS - MA

MÊS 12 R$ 26.166,67 R$ 314.000,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO   R$ 314.000,00

(trezentos e quatorze mil reais)
5.3 Estimativa de custo total de R$ 314.000,00(trezentos e quatorze mil reais)
 
6. CONDIÇÕES ESPECIAIS
6.1. As Empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar na proposta de preço dos serviços.
6.2. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos
preços ofertados, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.
6.3. O proponente poderá ofertar apenas uma proposta, sendo facultado, todavia, a cotação de todos ou quaisquer dos itens
integrantes do objeto do pregão.
 
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentação de no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, obrigatoriamente pertinente e compatível com objeto do
pregão, expedido por entidade pública ou privado, usuária do produto em questão;
b) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do
objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida pelo pregoeiro como concordância com o teor do edital;
 
8. FORMA DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento dar-se-á em até o 30º (trigésimo) dias após a prestação dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada por servidor responsável.
8.2. O item anterior está condicionado, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável
pelo recebimento dos serviços, descrição e qualidade dos mesmos.
8.3. Na hipótese de emissão de Nota de Empenho ou documento equivalente para prestação, o prazo estabelecido para pagamento
será contado da prestação dos serviços.
8.4. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) serviços(s) prestados(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento
será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).
8.5. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no
primeiro dia útil subseqüente.
8.6. O Prestador dos serviços deverá juntar à sua Nota Fiscal, as certidões de regularidade fiscal que lhe foram exigidas na
habilitação para participação desta licitação.
8.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no órgão em nome do prestador
de serviço. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou
judicialmente, se necessário.
 
9. DA VIGÊNCIA DA ATA
9.1. A vigência será de 12 (doze) meses.
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Atender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas
pela fiscalização quanto a prestação dos serviços.
10.2.  Manter entendimento com a CONTRATANTE, objetivando evitar interrupções ou paralisações durante a prestação dos
serviços.
10.3. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre os serviços prestados.
10.4. Responsabilizar-se pela procedência, qualidade do serviço prestado.
10.5. A contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da prestação dos serviços, necessários à
boa e perfeita execução do objeto contratado.
10.6. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda,
por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros.
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições.
11.2. Acompanhar a execução do serviço e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, podendo
rejeitá-los, mediante justificativa.
11.3.  Fornecer as instruções necessárias à aquisição dos produtos e cumprir com os pagamentos nas condições dos preços
pactuados.
11.4. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade
da contratada.
11.5. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da prestação do serviço.
11.6. A CONTRATANTE deverá, a seu critério, e através de servidor da CONTRATANTE ou de pessoas previamente designadas,
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços.
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12. DAS PENALIDADES E MULTAS:
12.1. Em caso de não cumprimento total ou parcial do objeto especificado, fica a contratada obrigada a pagar os seguintes
percentuais:
a) multa equivalente a 2% (dois por cento) incidente sobre a parcela do contrato ou do global não cumprida;
b) Juros de 0.33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia e até 30 dias de atraso;
c) Juros de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) ao dia a partir do 31º dia de atraso, em razão da mora, sem prejuízo de
correção monetária;
d)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2. Multas e juros serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, mediante cumprimento das formalidades
exigidas.
 
13 . INEXECUÇÃO E RESCISÃO:
13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências previstas nos Arts. 77 a 80 da Lei
Federal n.º 8.666/93, neste instrumento e na Legislação Brasileira;
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.
 
14. DO FORO:
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Olho d’Água das Cunhãs - MA, para discussões de litígios decorrentes do objeto desta
especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.
 
Olho d’Água das Cunhãs - MA, 19 de fevereiro de 2021.
 
Aprovo o Termo de Referência supra
 
 
___________________________________
Wesly Alves de Sá
Secretário Municipal de Administração
 
 
 
 
 
 
(........................................)
 
ANEXO II
 
(..................................................................................................)
 
Carta Credencial
 
A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na _________________________, neste ato representado pelo(s) Sr.(a)
________________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa 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 OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade Tomada
de Preços em epígrafe, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para apresentar
lances verbais, negociar preços e demais condições, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição
de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.
 
(local e data por extenso)
 
_______________________________
(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu Representante Legal, com firma reconhecida)
 
(...........................................)
 
ANEXO III
 
(.......................................................................)
 
Declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
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Declaro,  sob as  penalidades da lei,  que a  empresa ___________________,  CNPJ/MF nº  ___________,  está  localizada e  em pleno
funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas
atividades.
 
Endereço:
Cidade/Estado:
C.e.p.:
Ponto de referência:
telefone:
EMAIL:
 
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal)
 
 
(..................................)
 
ANEXO IV
 
(...........................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
 
A empresa _____________, CNPJ/MF nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada pelo(a)
Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, CPF/MF nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as
exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Tomada de Preços em epígrafe, realizado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste
certame.
 
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
 
(..............................)
 
ANEXO V
 
(.................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de Pequeno PortE
 
A  empresa  ___________________________,  CNPJ/MF  nº  ________________,  sediada  na  ____________________(endereço  completo),
representada pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, CPF/MF nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Tomada de Preços em
epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS, excetuando-se a eventual aplicação do
permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 para regularidade fiscal e trabalhista, inexistindo qualquer
fato impeditivo de sua participação neste certame.
 
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(.......................................)
 
ANEXO VI
 
(..............................................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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A  empresa  ___________________________,  CNPJ/MF  nº  ________________,  sediada  na  ____________________(endereço  completo),
representada pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, CPF/MF nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da lei, que é
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento
licitatório da Tomada de Preços em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS.
 
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
 
 
(................................)
 
ANEXO VII
 
(....................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
 
 
A empresa ___________________________,  signatária,  inscrita no CNPJ sob o n.º  ________________,  sediada na ____________________
(endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº
8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe
nenhum pedido de falência ou concordata.
 
Local e data.
 
Nome e assinatura do representante legal
 
 
(................................)
 
ANEXO VIII
 
(....................................................................)
 
DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INC. XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 
A  empresa  .........................................,  inscrita  no  CNPJ  nº................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)
Sr(a)...................................................,  portador  (a)  da CI  nº....................  e  do CPF nº  .......................,  DECLARA,  para fins  do
disposto no inciso cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal, art. 27, inciso V da Lei Federal nº
8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
Local e data
 
Nome e assinatura do representante legal
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
 
 
 
ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL
 
Ref.: TOMADA DE PREÇO N.º 002/2021 - CPL
 
Para fins de participação da licitação acima em epígrafe, tendo tomado conhecimento do edital correspondente, declaro que
aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidas no mesmo, bem como de seus anexos.
 
___________________________________________
local e data
 
____________________________________________
nome, assinatura, CPF, cargo
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A N E X O X
 
MINUTA DO CONTRATO
 
Termo de contrato que entre si celebram o Município de Olho D’ Água das cunhas, por intermédio da Prefeitura Municipal de Olho
D’ Água das cunhas/MA Secretaria Municipal ________________________________, e a empresa ___________________________, para os fins
nele declarados.
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS, sediada na Rua João Pessoa nº 56, Centro, OLHO D’
ÁGUA DAS CUNHAS – MA, CNPJ/MF Nº 06. 014.005/0001-50, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ___________________________,
doravante denominadas CONTRATANTES, neste ato representada(o), pela(o) Senhora(a) Secretário(a) Municipal de Olho D’ Água
das cunhas,  a(o)  Sra(o).  __________________________,  brasileira(o),  CPF nº  ____________________,  RG nº  __________________________
SSP/_______,  residente  e  nesta  cidade,  e  do  outro  lado,  a  firma  ___________________________________,  doravante  denominada
CONTRATADA sediada na ____________________________________, neste ato representado(a) pelo(a) _________________________, RG nº
_________________ SSP/_______, CPF n.º ________________ tem entre si ajustado o presente CONTRATO, tendo em vista do que constam
nos autos do Processo Administrativo nº ____/2021, objeto da Tomada de Preços nº ____/2021/CPL, submetendo-se às cláusulas e
condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei
Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de assessoria licitatória no Município de Olho D’ Água das cunhas.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
A vigência do contrato será de 11 (onze) meses, conforme descriminado no Anexo I, deste edital, a contar da Autorização de
Empenho, podendo ser prorrogado tantas vezes quantas forem necessárias, sempre através de Termo Aditivo, até atingir o limite
estipulado pelo inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, podendo ser rescindido a qualquer tempo, ocorrendo alguma hipótese
prevista nos Arts. 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para início das obras será de até 05 (cinco) dias consecutivos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.
O prazo para a conclusão das obras será de até _____________ (_______________) meses, contados do recebimento da Ordem de
Serviço pela empresa contratante.
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor total deste Contrato se perfaz em R$ ________________ (_____________________), valor este, constante na proposta de preços da
Contratada, aceita na Licitação e Homologada pela autoridade competente.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a realização do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em parcelas,  no prazo de até 30 (trinta)  dias consecutivos,  contados da apresentação da nota
fiscal/fatura,  após  medição  e  comprovação  dos  serviços  efetivamente  realizados,  conforme  boletim  assinado  pelo  servidor
designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação.
Havendo erro na Nota Fiscal/fatura, ou circunstâncias que impeçam a liquidação da mesma, esta será devolvida à Contratada e o
pagamento  ficará  pendente  até  que  seja  sanado  o  problema.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  se  iniciará  após  a
regularização ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando ônus para a Contratante.
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Nenhum pagamento será efetuado à Contratada na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso
gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a)  Comprovação de regularidade junto aos órgãos do Governo Federal (Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
b)  Atestação do fiscal do contrato, a Sr.ª ____________________________________, em conformidade da realização do(s) serviço(s);
c)  Cumprimento das obrigações assumidas;
d)  Manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;
e)   O Contratante poderá deduzir  do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
Contratada, nos termos deste Edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento da primeira medição só será efetuado com a apresentação da cópia da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA),
Inscrição no CEI (INSS) e Alvará de Construção da Prefeitura.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito no Banco __________,Agência Nº: __________ e conta Nº:
__________.
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Sem prejuízo das demais disposições contidas no presente ajuste, constituem-se ainda obrigações da Contratada:
I. Realizar o objeto, conforme definido no Anexo I da Tomada de Preços nº ____/2021/CPL, independente de transcrição e conforme
a sua Proposta de Preços;
II.  Submeter-se à fiscalização exercida sob a presente contratação, fornecendo informações e demais elementos necessários,
apresentando àquela, relatórios de atividades contendo a descrição de todas as atividades, indicando deficiências e sugerindo
correções necessárias;
III. Atender as normas disciplinares e demais regulamentos em vigor e cumprir o horário determinado para a execução do objeto e
as modificações, a critério desta;
IV. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Contratante ou a terceiros, por seus empregados;
V. A execução das obrigações contratuais será acompanhada e fiscalizada por um servidor designado pela Contratante, com
autoridade  para  exercer  como representante  da  Administração  do  Contratante,  toda  e  qualquer  ação  de  orientação  geral,
acompanhante e fiscalização da execução contratual;
VI. Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários,
seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições, vales-transportes, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pela Contratante;
VII. Comunicar ao Setor responsável da Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessários;
VIII. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execução do objeto e a execução dos demais serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Contratante;
IX. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos materiais e informações e a outros bens de propriedade da
Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços objeto do Contrato;
X. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto da
Contratante;
XI. Responder por todos os danos causados à CONTRATANTE ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato
na forma do Artigo 70 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
À Contratada caberá assumir a responsabilidade de: 
I. Arcar com os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes deste contrato;
II. Não contratar servidor pertencente ao quadro pessoal do Contratante para execução do contrato decorrente desta Tomada de
Preços;
III. Não veicular publicidade acerca desta Tomada de Preços, salvo se houver prévia autorização da Administração do Contratante;
IV. Não subcontratar outra empresa para a execução do objeto desta Tomada de Preços;
V.  Manter-se adimplente com referência aos encargos sociais,  comerciais,  trabalhistas e  fiscais  durante toda a vigência do
Contrato, visto que: não pode transferir a responsabilidade por esses pagamentos à Administração do Contratante, nem poderá
onerar o objeto desta contratação, razão pela qual renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com a Contratante.
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS EXCLUSÕES DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
I. Defeitos causados por negligência, acidentes, imperícia ou mau uso por parte da Contratante;
II. Defeitos ou avarias por inundações, raios ou quaisquer outros por força da natureza;
III. Quaisquer avarias ou defeitos, causados por manuseio de pessoas não credenciadas pela Contratada na tentativa de reparo.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBIGAÇÕES DO CONTRATANTE
I. Empenhar os recursos necessários para o efetivo pagamento do objeto executado, nas condições deste Contrato;
II. Proporcionar todas as facilidades necessárias a boa realização do objeto, permitindo o livre acesso às instalações, quando
solicitado pela Contratada ou seus empregados em serviço;
III. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da Contratada que não mereça a sua confiança ou ainda que
se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;
IV. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela Contratada para configurar caso fortuito ou de força maior, dando por escrito as
razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados do recebimento dos
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documentos de comprovação;
V. Atestar o recebimento dos serviços contratados, notificando a Contratada caso haja algum problema verificado;
VI. Solicitar a reparação do objeto contratado, que esteja em desacordo com a especificação ou apresentar defeito;
VII. Não comercializar os materiais cedidos sem prévio comunicado à Contratada;
VIII. Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecido no instrumento contratual;
IX. Publicar, em Diário Oficial, o extrato do contrato celebrado, conforme descrito na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ÔNUS
Todas as despesas decorrentes da realização do presente Contrato ficarão a cargo da Contratada.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
À Contratada poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e as
especificações no Edital de Licitação que originou o presente Contrato:
1.  Pela inexecução total  ou parcial  do objeto deste contrato e da Tomada de Preços nº ____/2021/CPL, a administração do
Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante Contratada as seguintes sanções:
1.1 Advertência;
1.2 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido no edital, até no máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
1.2.1 A multa a que alude este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras
sanções previstas em Lei.
1.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.
1.2.3 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua
diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Administração,  diretamente  recolhidos  pela
Contratada ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhido no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contando da comunicação oficial;
1.4  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a licitante ressarcir o Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior;
1.5 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a toda a Administração Pública, por prazo
não superior a 2 (dois) anos.
2. Ficará impedida de licitar e de contratar com o Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto desta Tomada de Preços e seu Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na realização do contrato.
3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nesta cláusula:
3.1 - pela execução dos serviços desconforme com o especificado e aceito;
3.2 - pela não substituição, no prazo estipulado, do material recusado pelo Contratante;
3.3 - pelo descumprimento dos prazos e condições previstos nesta Tomada de Preços.
4. Além das penalidades citados, a licitante contratada ficará sujeita, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo
IV, da Lei nº 8.666/93.
5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceito o Contratante, em relação a um dos
eventos arrolados, a licitante vencedora Contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.
6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante Contratada
juntamente com as de multa.
7.  A  penalidade  será  obrigatoriamente  registrada  no  SICAF  e  no  caso  de  suspensão  de  licitar,  o  Contratado  deverá  ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
8. A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Contrato.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
A Contratada quando punida poderá recorrer dos atos da Contratante, fazendo uso das modalidades de recursos elencadas no art.
109 da Lei nº 8.666/93, e nos demais casos constantes dos incisos XIII e XVI, do art. 78 da mesma Lei.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido por ato escrito e unilateral da Administração, nos casos enumerados no artigo 78,
incisos I a XVIII; amigavelmente, por acordo entre as partes, por decisão judicial, conforme o disposto no artigo 79, inciso III da Lei
nº 8.666/93 e nos demais casos constantes dos incisos XIII a XVI, do artigo 78, da mesma Lei Federal.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
O extrato deste instrumento será publicado em Diário Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.  Este Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da Tomada de Preços nº ___/2021/CPL,  e a proposta do vencedor,
regulando-se pelas suas Cláusulas e preceitos do Direito Público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado, obrigando-se as partes a executar fielmente os dispostos neste instrumento.
2. A legislação aplicável à execução deste Contrato e especialmente nos casos omissos será a Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca e Cidade Olho D’ Água das cunhas - MA, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestação oriunda
direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E para
firmeza do ajuste ora acertado é lavrado o presente contrato em (03) três vias de igual teor, o qual depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes contratantes abaixo.
E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente instrumento contratual em 03 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
 
 
Olho D’ Água das cunhas - MA, ___ de ______ de 2021.
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

CONTRATANTE CONTRATADO
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021/CPL
 
ANEXO XI
 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
 
REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021
 
CONTRATADO: _________________________
 
OBJETO: ______________________________
 
A  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’  ÁGUA DAS CUNHAS,  através  do  presente  Termo,  formalizar  o  RECEBIMENTO
PROVISÓRIO referente aos serviços para ___________________________, fixando esta data para a vistoria final, a ser realizada por
servidor responsável designado pela autoridade competente, que deve verificar a conformidade entre os serviços executados e as
Especificações indicadas no Anexo I da Tomada de Preços nº ___/2021/CPL.
 
Concluída a análise, por servidor responsável designado pela autoridade competente será elaborada Planilha Descritiva indicando
todos os objetos e/ou serviços executados pela CONTRATADA, com o fito de instruir o Processo de atesto final.
 
Por estarem justos e acertados, firmam o presente Termo em três vias de igual teor.
 
OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS (MA),  de  de 2021.
 
______________________________
Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX
 
________________________________
Servidor Responsável
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021/CPL
 
ANEXO XII
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021
CONTRATADO: __________________________
OBJETO: _______________________________
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS, vem, através do presente Termo, formalizar o RECEBIMENTO
DEFINITIVO referente aos serviços para _____________, em cumprimento ao disposto no art. 73, inciso II, alínea “b” da Lei Federal
nº 8.666/93.
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Certifica-se  que,  até  a  presente  data,  os  serviços  foram  executados  pela  Empresa  ______________________  atenderam  às
Especificações Técnicas determinadas pela Administração Pública (Anexo I da Tomada de Preços nº ____/2021/CPL) e às normas da
ABNT.
 
Acrescente-se  que os  serviços  foram executados  dentro  do prazo fixado e  em conformidade com as  cláusulas  do  Contrato
Administrativo, perfazendo gastos no total de R$ ______________ (_______________), pagos através de atesto, com a apresentação das
Notas Fiscais atestadas por servidor responsável designado pela autoridade competente, sendo que a parcela deverá ser paga pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
assinatura deste Termo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
 
Considerando  que  as  condições  pactuadas  no  Contrato  foram  fiéis  e  rigorosamente  executadas  pelas  partes,  neste  ato,
CONTRATANTE e CONTRATADA dão plena e irrevogável quitação, ressalvada a responsabilidade civil e ético-profissional da
_________________ pelos serviços prestados, nos termos do art. 73, §2º, da Lei nº 8.666/93.
 
E, assim, concluída a execução do objeto do Contrato nº ____/2021, as partes assinam o presente Termo de Recebimento Definitivo
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.
 
OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS (MA),  de  de 2021.
 
______________________________
Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX
 
________________________________________
Servidor Responsável

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 51aaa8cfa379dc3ec9131d99cc16fda8

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/CPL

EDITAL
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/CPL
 
PROCESSO Nº 001091/2021/CPL
 
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS - MA.
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/03/2021
 
HORA: 14H00MIN (QUATORZE, HS HORÁRIO LOCAL).
 
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS, NA RUA JOÃO PESSOA Nº 56,
CENTRO, OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS /MA.
 
 
 
 
 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/CPL
 
PROCESSO Nº 001091/2021
 
EDITAL
 
A Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.014.005/0001-50, situada à na Rua João
Pessoa, nº 56, Centro, Olho D’Água das Cunhas/MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Olho D’Água das Cunhas/MA, designada pela Portaria nº 030/2021 de 01/01/2021, leva ao conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, do Tipo Menor Preço global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos e
em conformidade com o disposto da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
 
O certame terá início às 14h00min (quatorze) hs do dia 12 de março de 2021, devendo os envelopes, contendo a Documentação de
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Habilitação  e  a  Proposta  de  Preços  para  o  objeto  definido  neste  Edital  e  respectivos  Anexos,  ser  entregues  na  Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas/MA, na Rua João Pessoa, nº 56, Centro, neste
Município, na data e horário acima mencionados.
 
v SEÇÃO I - DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA
1.1. OBJETO:
1.1.1. Contratação de empresa para realização de serviços de Assessoria e consultoria jurídica para atender as necessidades do
município de Olho d’Água das Cunhãs - MA, conforme as especificações descritas no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital. A
execução dos serviços será para respectiva Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas acima descria.
1.1.2.  Em caso  de  discordância  existente  entre  as  especificações  deste  objeto  descritas  na  publicação  e  as  especificações
constantes deste edital, prevalecerão as do edital.
1.1.  Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e orientações da CGU, serão adotadas as seguintes medidas básicas como
forma de prevenção a proliferação do Covid19:
1.2.1. A vedação da presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes de compras pertencentes ao grupo de risco;
1.2.2.  A vedação da entrada, na sessão, de quem não estiver usando máscara;
1.2.3.  Serão disponibilizados máscaras, luvas e álcool gel (70º INPM) para todos os presentes;
1.2.4.  A organização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes;
1.2.5.  A intensificação da higienização das áreas de acesso à sala onde as sessões ocorrerão, além de higienização do próprio
recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores etc.);
1.2.6. Dentre outras medidas cabíveis.
 
2.2. JUSTIFICATIVA:
2.1.1. A Assessoria jurídica é elemento indispensável na administração pública, para licitar as empresas aptas a fornecer ou prestar
serviços no município, razão maior desta proposta.
3.1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1.1. A execução dos serviços será realizada, na forma artigo 6º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
3.1.2.  Todos os serviços a serem executados, somente poderão ser prestados pela empresa Contratada, mediante Ordem de
Serviço, informando os serviços a serem executados, sob pena de serem bloqueados os pagamentos referentes a execução do objeto
sem a devida autorização.
 
4.1. DOS PRAZOS E ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO
4.1.1. A Contratante deverá designar fiscais para acompanhamento dos serviços a serem executados pela contratada.
4.1.2. A Contratada deverá designar representantes para atuar junto a Prefeitura Municipal de Olho D’ água das Cunhas, para
tratar de assuntos relacionados a fiscalização dos serviços e as correções de falhas eventualmente detectadas, especificando ainda
os limites do seu poder de decisão imediata.
4.13. A Contratada responderá pelas perdas e danos causado por seus empregados, ainda que involuntariamente, sendo-lhes antes
garantido a defesa prévia de acordo com a legislação vigente.
 
v SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. A despesa com estes serviços é de aproximadamente R$ 392.000,00(trezentos e noventa e dois mil reais) discriminado no
ANEXO I - Termo de Referência, apresentado neste processo, a qual correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:
 
Órgão: 02 ´- Poder Executivo
02.03.03 – Sec de Administração
04 122 0020 2004 0000 – MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNC. ADMINISTRAÇÃO
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros P.J.
 
v III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar desta Tomada de Preços os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constante deste
Edital e seus Anexos.
3.2. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, as empresas:
a) que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’AGUA DAS CUNHAS/MA;
b) declaradas inidôneas ou se encontrem impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
c) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade do MUNICÍPIO
DE OLHO D’AGUA DAS CUNHAS;
d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
e) estrangeiras que não funcionem no País;
f) reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
g) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
h)  que  tenham  sócios,  diretores,  administradores,  procuradores,  independentemente  da  denominação,  ou  acionistas  com
participação relevante, que esteja vinculado, sob qualquer forma, profissional ou comercialmente, a outra empresa participante
deste certame;
i) que tenham sócios, diretores, administradores, independentemente da denominação, ou acionistas com participação relevante,
que seja parente, até o terceiro grau, consanguíneo ou por afinidade, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores, dos Secretários
Municipais ou de qualquer servidor ocupante de cargo em comissão na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE OLHO
D’AGUA DAS CUNHAS/MA;
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
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3.3. Como requisito para participação nesta Tomada de Preços, o licitante deverá apresentar Declaração de Cumprimento dos
Requisitos de Habilitação podendo utilizar como modelo o constante no Anexo IV do Edital fora dos Envelopes Nº: 01 e 02. A não
apresentação da declaração implicará na desclassificação imediata do licitante.
3.3.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas
neste edital.
3.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar-se como tais, nos termos do ANEXO V e ANEXO VI deste
Edital, para que possam ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar
123/2006.
 
v SEÇÃO IV - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora de qualquer envelope:
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes a esta Tomada de Preços;
b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão possuir firma reconhecida em cartório e estar
acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a";
b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não
ser aceito o credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto
de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.
b.3) Declaração de Aceitação do Edital
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante (legal e procurador) da empresa
interessada.
4.2. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, desde
que autenticada por cartório competente, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.
4.3. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo representante para mais
de uma empresa.
4.4. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a licitante de
participar da fase de documentos de habilitação, de proposta de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de
representar a licitante durante a sessão pública desta Tomada de Preços.
4.5.  Após  o  Credenciamento,  a  Comissão  de  Licitação  declarará  a  abertura  da  sessão  e  não  mais  serão  admitidos  novos
proponentes.
4.6. Após o Credenciamento, será declarada aberta a sessão pela Comissão de Licitação. A partir desse momento, estará encerrada
a admissão de novos proponentes.
4.7. Para o exercício do direito de preferência de que trata este Edital, o licitante, Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP) que desejar usufruir o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei  Complementar nº 123/2006 deverá
apresentar obrigatoriamente em separado, a seguinte documentação:
4.8. - Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;
4.9. Declaração de Localização e Funcionamento que indique todos os dados pertinentes (Endereço, Cidade, Estado, C.E.P., ponto
de referência, telefone e e-mail) acompanhado de fotos da estrutura do(a) licitante , conforme modelo estabelecido no ANEXO III
deste Edital.
 
v SEÇÃO V - DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DOS ENVELOPES
5.1. Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar a Comissão de Licitação, os envelopes de
Habilitação e propostas.
5.1.2.  Os  Documentos  de  Habilitação  e  as  Proposta  de  Preços  deverão  ser  apresentados  pessoalmente  pelo  representante
credenciado, no local, dia e hora abaixo mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados
no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do licitante, os seguintes
dizeres:
 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Central de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas - MA
Rua João Pessoa nº 56, Centro, Olho D’Água das Cunhas /MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/CPL - OBJETO:
 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS
Razão Social e CNPJ da Proponente
À Comissão Central de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Cunhas - MA
Rua João Pessoa nº 56, Centro, Olho D’Água das Cunhas /MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/CPL - OBJETO:
 
5.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
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v SEÇÃO VI - DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
6.1 A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope devidamente fechado e rubricado no fecho,
identificado conforme o indicado no item 5.1.3, da Seção V deste Edital.
6.2. Encerrada a etapa de entrega dos envelopes, a Comissão procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de
habilitação das licitantes que se apresentarem no certame.
6.3. A participação neste procedimento licitatório requer a apresentação de toda a documentação comprobatória da necessária
qualificação no que se refere à:
6.3.1. Da Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, e todas as suas eventuais alterações, devidamente registrado na Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil da sede da licitante;
b)  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou Contrato  Social,  e  suas  eventuais  alterações,  ou ato  constitutivo  consolidado,  devidamente
registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c)  Ato  Constitutivo  devidamente  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoa  Jurídica,  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial  que contenha foto e Cadastro de Pessoa Física -  CPF/MF do
proprietário, no caso de firma individual, e de todos os sócios, no caso de empresa, tratando-se das demais sociedades.
6.3.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal da licitante, mediante apresentação da:
§  Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:
§  Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
§  Certidão Negativa de Dívida Ativa.
e) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de:
§  Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
§  Certidão Negativa de Dívida Ativa;
§  Alvará de Localização e Funcionamento, do domicílio ou sede da licitante, ou outro documento equivalente.
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante:
§  Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.
g) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da: CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista,
fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho,
conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
h) Prova de inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município, o Certificado de Registro Cadastral - CRC, é obrigatório.
6.3.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.3.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis (§ 1º, art. 43 da Lei nº 123/2006), cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.3.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na decadência do direito de não ser
preterido na hipótese de contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Neste caso, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
6.3.3.3. Este benefício será concedido somente às empresas que no momento do credenciamento apresentarem Declaração de
Enquadramento à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, consoante o art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, que deverá
ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital, e apresentada fora dos Envelopes. A Declaração deverá ser
acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento:
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da firma interessada, que demonstre a situação de ME/EPP pelo
licitante.
b) Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, emitida nos termos do art. 8°, da Instrução
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio-DNRC n° 103, de 30/04/2007, por registro competente para a
inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato Social ou Registro Comercial da proponente licitante pertencente a esta categoria
empresarial.
6.3.4. Da Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que
comprove a boa situação financeira da empresa, avaliada pelos: Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência Geral (ISG) e
Índice de Liquidez Corrente (ILC), os quais deverão ser iguais ou maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas:
ILG =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
ISG =  _____________ATIVO TOTAL____________________
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  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
ILC =  __________ATIVO CIRCULANTE_________________

  PASSIVO CIRCULANTE
a.1) As demais Sociedades e as Firmas Individuais, deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo representante legal da
empresa e por Contabilista legalmente habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, em que
se ache o Balanço transcrito, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado;
a.2) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, poderão apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial,  o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa
atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de Capital Social exigido na licitação, desde que juntada a
comprovação de sua inscrição no Simples Nacional;
a.3) As Empresas constituídas há menos de um ano, em substituição ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão
apresentar o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;
a.4) A Pessoa Jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos
da  Lei  Federal  nº  8.981/95,  deverá  apresentar,  juntamente  com o  Balanço  Patrimonial,  cópias  dos  Termos  de  Abertura  e
Encerramento da Livro Caixa.
 
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
6.3.5. Da Qualificação Técnica, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público, comprovando ter a licitante aptidão para
executar o objeto licitado. O Atestado deverá ser apresentado em original ou cópia autenticada em cartório competente ou pela
CPL, com o nome e assinatura do signatário, legíveis;
b) Declaração concernente ao cumprimento do disposto do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a Declaração de Inexistência de Fato
Impeditivo da Habilitação, nos termos do modelo no ANEXO VII.
c) Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz, cumprindo o disposto
no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal de 1998 (modelo no Anexo VIII).
d) Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes às declarações,
documentos de habilitação, propostas e seus Anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
e) Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira, deverão
ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
f) O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos deverão ser o mesmo do estabelecimento
que efetivamente vai executar o objeto da presente licitação, excetuando-se:
f.1) da Certidão do Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa jurídica;
f.2)  da Certidão de Falência/Concordata/Recuperação Judicial  e  da Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com Efeitos  de
Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, que
deverá ser da sede da pessoa jurídica.
g) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração.
h) Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital.
i) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
j) Serão aceitas somente cópias legíveis.
l) A Comissão de Licitação se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar
necessário.
m) Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião
da participação  em certames  licitatórios,  deverão  apresentar  toda  a  documentação exigida  para  efeito  de  comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
n) Se a documentação de habilitação não estiver completa ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá a
Comissão de Licitação considerar o proponente
 
v SEÇÃO VII - DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1.  A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado e também na forma de arquivo em
mídia (arquivo no formato: Excel ou Word armazenado(s) em CD / DVD / PEN-DRIVE entregue a Comissão de Licitação) da referida
licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo Responsável Técnico e representante
legal da licitante proponente, devendo conter o seguinte:
a)  Moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias à execução completa do
objeto ora licitado, Número da Tomada de Preços e o nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), bem como dados bancários (nome e número do banco, agência e conta
corrente para fins de pagamento);
b)  Nome completo do representante legal da licitante, profissão, números do CPF/MF e Carteira de Identidade e cargo na
empresa;
c)  Planilha Orçamentária, com a descrição detalhada do(s) ITEM(ns) cotado(s)de acordo com o Termo de Referência - ANEXO I do
Edital, com preços unitários em algarismo, parciais e totais em algarismos e por extenso, moeda corrente nacional, com no máximo
duas casas decimais após a vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável; obedecidos à ordem dos itens apresentados;
d)  Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo estabelecido no ANEXO IV deste Edital.
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e)  Data e assinatura do representante legal e Responsável Técnico.
7.2.  Nos preços  ofertados deverão já  estar  considerados e  inclusos  todos os  custos  diretos  e  indiretos,  encargos,  tributos,
transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias outros necessários ao cumprimento integral
do objeto desta Tomada de Preços.
7.2.1. A Proposta de Preços deverá incluir na composição de custos as seguintes obrigações da Contratada:
a) o serviço deverá ocorrer de acordo com a seguinte periodicidade:
a.1) mensalmente, observado o prazo de realização de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
b)  realizado o  serviço  agendado,  caso  haja  necessidade,  a  respectiva  SECRETARIA MUNICIPAL poderá  solicitar  realização
adicional, o qual não implicará em qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Olho D’água das Cunhas do Maranhão;
c) os serviços deverão ser realizados, conforme Ordem de Serviço expedida pela respectiva SECRETA-RIA MUNICIPAL solicitante,
incluídas as despesas com frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, etc.
7.2.2. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 6.2, anteriormente, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS, nem poderá onerar o objeto
desta Tomada de Preços, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a Administração Municipal.
7.2.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham
causado  a  desclassificação  da  mesma  por  caracterizar  preço  inexequível  no  julgamento  das  propostas  de  preços,  serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o serviço
a ser realizado sem ônus adicionais.
7.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta preço escrita, seja com relação a preço, pagamento, prazo
ou qualquer item que, importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais, alterações essas que serão avaliadas pela Comissão.
7.4. A falta de data, rubrica, assinatura da proposta ou qualquer outro erro não poderá ser suprida pelo representante legal,
presente à reunião de abertura dos envelopes de proposta de preços, com poderes para esse fim.
7.5. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e abertura dos envelopes de
Documentos de Habilitação e Proposta de Preços.
7.5.1. O prazo de validade não poderá ser omitido na Proposta de Preços.
7.5.2. Caso a adjudicação não ocorra dentro do período de validade da proposta, a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
DAS CUNHAS poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias.
7.5.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da sessão pública desta Tomada de Preços, sem convocação para a contratação, ficam
as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
7.6.  A cotação de preços apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão da exclusiva e da total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
7.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido.
7.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos materiais e
instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.9. Após a apresentação da proposta de preços não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e
aceitos pela Comissão de Licitação.
 
v SEÇÃO VIII - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
8.1. A Comissão de Licitação, na data, hora e local indicados dará, início aos trabalhos, recebendo os credenciamentos, declarações
e os envelopes contendo documentos de habilitação e proposta de preços.
8.2. Depois da hora marcada, nenhum credenciamento, declarações e envelopes contendo documentos de habilitação e proposta de
preços serão recebidos pela Comissão de Licitação.
8.3. Quando da entrega dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”, o representante legal
da proponente deverá apresentar, separadamente, à Comissão de Licitação, os documentos exigidos nas Seções III e IV, deste
Edital, para fins da participação na licitação e da representação e do credenciamento.
8.4. Somente os representantes legais credenciados e identificados na forma da Seção IV, os membros da Comissão de Licitação e
técnicos eventualmente convidados por esta, poderão pronunciar-se no curso dos trabalhos. As demais pessoas presentes poderão
acompanhar o desenvolvimento do procedimento, vedada qualquer interferência.
8.4.1. Finda a fase de credenciamento e identificação dos representantes, proceder-se-á à abertura dos envelopes.
8.4.2. Os envelopes contendo a documentação, que se refere à habilitação, serão abertos na presença dos interessados, que
procederá à conferência de validade da referida documentação e demais exigências decorrentes deste Edital, sendo devidamente
rubricada pelos licitantes e pela Comissão de Licitação.
8.5. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para análise dos documentos de habilitação, ou proceder
diligências sobre aspectos apontados pelos interessados ou considerados fundamentais pela própria Comissão para dirimir dúvidas;
8.6. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes “Proposta de Preços”, devidamente lacrados, serão rubricados
pelos membros da Comissão e pelos licitantes, ficando sob sua guarda para abertura em outra reunião, cuja data deverá ser
indicada na respectiva ata de abertura ou envio de email informativo às empresas participantes ou através de comunicação na
Imprensa Oficial;
8.7. Concluído o exame da documentação, serão relacionados as licitantes julgadas inabilitadas, às quais serão devolvidos os
envelopes “Proposta de Preços”, desde que não tenha havido recurso, ou se ocorrido, após a sua denegação;
8.8. Em data previamente estabelecida, e desde que tenha transcorrido o prazo para interposição de recurso, ou tenha havido
desistência formal de sua apresentação, ou ainda, tenha ocorrido julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á à abertura dos
envelopes “Proposta de Preços”;
8.9. Qualquer declaração, contestação ou impugnação apresentada pelas licitantes, deverá constar das respectivas Atas, as quais
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deverão  ser,  obrigatoriamente,  assinadas  pelos  membros  da  Comissão  e  representantes  das  licitantes.  Ocorrendo  recusa  à
assinatura por qualquer licitante, tal fato deverá ser registrado na Ata.
 
v SEÇÃO IX - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. No julgamento das Propostas será levado em consideração o tipo de licitação fixado no inciso I, do § 1º, do art. 45, da Lei nº
8.666/93, qual seja, o de MENOR PREÇO POR GLOBAL;
9.2. No dia, hora e local designados quando do encerramento da fase de habilitação, a Comissão se reunirá com os representantes
das licitantes habilitadas para a abertura do Envelope “PROPOSTA DE PREÇOS”;
9.3.  Após  a  confirmação  do  credenciamento  dos  representantes  das  empresas  licitantes,  estes  e  a  Comissão  verificarão  a
inviolabilidade do Envelope “PROPOSTA DE PREÇOS”;
9.4. Chegado ao conhecimento da Comissão de fato superveniente ou só conhecido após o julgamento da habilitação, a mesma
deverá diligenciar no sentido de esclarecer as questões suscitadas, encaminhando à autoridade competente o relatório e conclusão
para as providências cabíveis;
9.5. Abertos os envelopes de propostas, todos os documentos neles contidos serão obrigatoriamente assinados ou rubricados
pelo(s) representante(s) da(s) empresa(s) habilitada(s) e pelos membros da Comissão;
9.6. A Comissão de Licitação analisará os documentos contidos nas PROPOSTAS, à luz do exigido neste Edital;
9.7.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências da presente licitação, sejam omissas,  irregulares,
desconformes ou incompatíveis, ou ainda aquelas que contemplem preços excessivos ou inexequíveis, irrisórios e de valor zero;
9.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis, para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, em obediência ao
disposto no § 3º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93;
9.9. Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital e seu Anexo I,
e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL;
9.10. No caso de absoluta igualdade de condições entre 03 (duas) ou mais Propostas, como critério de desempate, será obedecido o
disposto no § 2º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93;
9.11. Persistindo o empate, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes
serão convocados, vedado qualquer outro processo, conforme estabelece o §2º, do artigo 45, da Lei nº 8.666/93;
9.12. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio, sem que compareçam todos os convocados, o sorteio realizar-
se-á na presença de qualquer número de licitantes;
9.13. Não será admitida proposta que apresente qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem
baseada nas propostas das demais empresas licitantes. Ocorrendo estas hipóteses, serão as propostas desclassificadas, bem como
também serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem as exigências deste edital;
b) Contenham emendas, borrões, ressalvas, rasuras ou entrelinhas na primeira via dos documentos apresentados.
9.14. Os erros ou equívocos porventura havidos nas cotações dos preços serão de inteira responsabilidade do licitante, não lhe
cabendo, no caso de erro para mais e consequente alteração na classificação, qualquer recurso, nem tampouco, no caso de erro
para menos, eximir-se da entrega do objeto;
9.15. A Comissão poderá solicitar parecer técnico de servidor da Administração Pública ou de pessoa estranha à mesma sempre
que entender necessário quando de decisões que exijam tal conhecimento;
9.16. A Comissão de Licitação somente poderá sugerir a adjudicação do objeto desta licitação, caso não haja interposição de
recurso, após o transcurso do prazo recursal, ou havendo expressa renúncia do direito de recorrer, ou julgamento final dos
recursos acaso interpostos.
 
v SEÇÃO X - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do procedimento até 05
(cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, nos termos do art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
10.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e nos prazos previstos art. 41,
§§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93 devendo ser entregue diretamente na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Olho D’água das Cunhas/MA.
10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
10.2. Os eventuais recursos deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, da Lei nº
8.666/93.
10.3. Nos termos da Lei nº 8.666/93, ocorrendo impugnação, o órgão responsável pela licitação deverá responder, em 03 (três)
dias, os pedidos de informações ou esclarecimentos sobre o objeto impugnado.
10.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação, por
parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.
 
v  SEÇÃO XI - DOS RECURSOS
11.1. Dos atos praticados pela Administração cabem:
11.1.1 Recurso, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) indeferimento do pedido de inscrição do registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e) rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
11.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do
contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
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11.1.3. Pedido de reconsideração, de decisão da autoridade competente, na hipótese do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, no
prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato;
11.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
11.3. Os recursos deverão ser manifestados por escrito, dirigidos ao Coordenador das Comissões de Licitação, o qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, à
autoridade superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
de recurso, sob pena de responsabilidade;
11.4. A inabilitação de qualquer licitante e o não provimento de recurso interposto pela licitante inabilitada impede de participar na
fase subsequente;
11.5. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente poderá
homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação com a licitante vencedora.
 
v  SEÇÃO XII - DO CONTRATO
12.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Comissão de Licitação convocará a empresa adjudicatária para, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada, adaptado à proposta vencedora, sob
pena de decair o direito ao serviço, sem prejuízo de sanções, nos termos do art. 64º da Lei Federal nº 8.666/1993.
12.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração, conforme art. 64, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
12.3.  Quando a  convocada não assinar  o  Contrato  no prazo e  condições estabelecidos,  a  Comissão convocará as  licitantes
remanescentes para reapresentarem os seus Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, nos termos deste Edital, em
sessão pública, a se realizar em hora e local previamente informados, na qual a Comissão examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do
certame.
12.3.1.  A  recusa  injustificada  da  licitante  vencedora  em  assinar  o  Contrato,  dentro  do  prazo  estabelecido,  caracteriza  o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.
12.4. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários ao objeto do contrato, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.
12.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
12.6. A vigência do contrato será de 11 (onze) meses, conforme descriminados no Anexo I – Termo de Referência, deste edital, a
contar da Autorização de Empenho, podendo ser prorrogado tantas vezes quantas forem necessárias, sempre através de Termo
Aditivo, até atingir o limite estipulado pelo inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, podendo ser rescindido a qualquer tempo,
ocorrendo alguma hipótese prevista nos Arts. 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
 
v  SEÇÃO XIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, conforme as medições, devendo as Notas Fiscais ser emitidas após
as medições do serviço e atestada pela Contratante, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para
crédito na conta corrente por ele indicada.
13.2. Para pagamento, a Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal discriminativa, acompanhada dos seguintes documentos:
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS e a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
13.3.  Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar  pendência de liquidação de obrigações em virtude de
penalidades impostas à proponente ou inadimplência contratual.
13.4. Caso a Nota Fiscal ou Fatura seja apresentada com erro, será devolvida para correção, contando-se novo prazo para análise,
aprovação e pagamento a partir da reapresentação.
 
v  SEÇÃO XIV - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
14.1. Na execução dos serviços ficará a cargo da licitante vencedora:
a)  Iniciar a prestação dos serviços com fornecimentos dos serviços inerentes aqueles, em perfeitas condições de funcionamento
nas condições estabelecidas no Edital, anexos e na Proposta Financeira, no prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura do
contrato;
b)  atender a solicitações urgentes para prestação dos serviços, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no horário de 08 às 13 horas,
em dias úteis;
c)  cumprir durante a execução do CONTRATO, todas as leis e posturas Federais, Estaduais ou Municipais vigentes e atinentes,
sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infração a que houver dado causa;
d)  responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE;
e)  empregar mão-de-obra especializada e material de qualidade para atender as demandas solicitadas;
f)  prestar os serviços, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os esclarecimentos e as informações técnicas pertinentes, como
também prestar atendimento no caso de eventual defeito ou problema com as instalações;
g)  manter durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação qualificação exigidas na licitação;
h)  manter os empregados ou representantes devidamente identificados para executarem a entrega do serviço, observando as
normas de segurança da CONTRATANTE.
i)  indicar representante para relacionar-se com a Contratante como responsável pela execução do objeto;
 
v  SEÇÃO XV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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15.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
15.2. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto desta Tomada de Preços, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
15.2.1. Advertência;
15.2.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido no edital, até no máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
152.2.1. A multa a que alude este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras
sanções previstas em Lei.
15.2.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.
15.2.2.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua
diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Administração,  diretamente  recolhidos  pela
Contratada ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
15.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhido no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contando da comunicação oficial;
15.2.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a licitante ressarcir o Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior;
15.2.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a toda a Administração Pública, por
prazo não superior a 2 (dois) anos.
15.3. Ficará impedida de licitar e de contratar com o Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
15.3.1. ensejar o retardamento da execução do objeto desta Tomada de Preços e seu Contrato;
15.3.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;
15.3.3. comportar-se de modo inidôneo;
15.3.4. fizer declaração falsa;
15.3.5. cometer fraude fiscal;
15.3.6. falhar ou fraudar na execução do contrato.
14.4. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nesta cláusula:
15.4.1. pelo serviço desconforme com o especificado e aceito;
15.4.2. pela não substituição, no prazo estipulado, do material recusado pelo Contratante;
15.4.3. pelo descumprimento dos prazos e condições previstos nesta Tomada de Preços.
15.5. Além das penalidades citados, a licitante contratada ficará sujeita, no que couber, às demais penalidades referidas no
Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93.
15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceito o Contratante, em relação a um dos
eventos arrolados, a licitante vencedora Contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.
15.7. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante Contratada
juntamente com as de multa.
15.8.  A penalidade será obrigatoriamente registrada no SICAF e no caso de suspensão de licitar,  o  Contratado deverá ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
15.9. A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Contrato.
 
v  SEÇÃO XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1.  O  presente  Edital  e  seus  Anexos,  bem como a  proposta  da  licitante  vencedora,  farão  parte  integrante  do  Contrato,
independentemente de transcrição.
16.2. É facultado a Comissão ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão pública.
16.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá
ser encaminhado, por escrito, ao Presidente da CPL, sendo encaminhados diretamente na Comissão Central de Licitação, na Rua do
João Pessoa nº 56, Centro, nesta cidade, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, obedecidos os seguintes
critérios:
a) Não serão levadas em consideração pela Comissão, quaisquer consultas, pedidos ou esclarecimentos relativos ao Edital que não
tenham sido formuladas até 03 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes;
b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais quanto ao Edital, como também pedidos ou consultas formuladas via e-
mail.
c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos as demais interessadas que tenham adquirido o presente edital.
16.4. Fica assegurado à Autoridade Competente, o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da legislação vigente.
16.5. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em cópia previamente autenticada por cartório competente
ou publicação em órgão da Imprensa Oficial ou atestada pela comissão de licatação.
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16.6. Todos os documentos, declarações e propostas emitidas pela licitante, por meio dos responsáveis, e atestado(s) de capacidade
técnica, deverão ser assinados e reconhecidos a firma em cartório de cada assinatura ou reconhecido por semelhança junto a
comissão de licitação.
16.7. Os documentos que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data superior a 30 (trinta) dias.
16.8. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação.
16.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil  subsequente,  no  mesmo  horário  e  local  anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário.
16.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no órgão municipal.
16.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da Tomada de Preços.
16.13. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido no dia da abertura, ou mediante
publicação na Imprensa Oficial.
16.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/1993.
16.15.  Este  Edital  e  seus  Anexos  estão  à  disposição  dos  interessados  exclusivamente,  na  COMISSÃO  PERMANENTE  DE
LICITAÇÃO/CPL da  Prefeitura  Municipal  de  olho  d’água das  cunhas,  na  Rua João  Pessoa  nº  56,  Centro,  Olho  D’água das
Cunhas/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 13h, onde poderão ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), que deverá ser recolhido junto aos cofres da Prefeitura através do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
16.16. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá notificação e ainda comunicar qualquer
mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido.
16.17. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II  - Carta Credencial;
ANEXO III - Declaração de Localização e Funcionamento;
ANEXO IV  - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação

ANEXO V - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte;

ANEXO VI - Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;
ANEXO VII - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação;
ANEXO VIII - Declaração cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal
ANEXO IX - Declaração de Aceitabilidade do Edital
ANEXO X - Minuta do Contrato;
ANEXO XI  - Termo de Recebimento Provisório;
ANEXO XII  - Termo de Recebimento Definitivo.
 
Olho D’água das Cunhas (MA), 19 de fevereiro de 2021.
 
  __________________________________________
Joel Meireles Silva
Presidente da CPL
 
ANEXO I
 
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO:
1.1. O registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria
jurídica para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA.
 
1.2 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações técnicas apresentadas neste Termo.
 
2. DA JUSTIFICATIVA:
2.1 Tendo em vista atender as demandas administrativas da Secretarias Municipais de Olho d’Água das Cunhãs, faz-se necessária a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA.
 
2.2 O presente termo visa orientar nas especificações e quantitativo para serviços Jurídicos, na estratégia de suprir obrigações da
administração  e  da  licitante  vencedora,  gerenciamento  e  prazo  de  entrega  dos  serviços  a  serem  prestados  e  sanções
administrativas para o inadimplemento das obrigações assumidas.
 
3. PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1. Executar o objeto da presente licitação em até 10 (dez) dias corridos, seguindo ordens e orientações da Prefeitura, mediante
Ordem de Serviço autorizada pela Contratante.
3.2. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada na
Prefeitura, dirigida à Administração, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material;

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, SEGUNDA * 01 DE MARçO DE 2021 * ANO V * Nº 820

186/198www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br



Não acolhida à justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contrato sujeitar-se-á multa nos seguintes termos:
I - 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parcela do
objeto não realizada;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada, observado o
disposto no § 5º, a partir do trigésimo primeiro dia;
III - 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia de atraso, por descumprimento do prazo de
entrega do objeto em conformidade com o edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II.
 
4. LOCAIS E CONDICÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. O(s) serviço(s) deverão ser executados nos locais indicados pela CONTRATANTE.
4.2. Somente serão prestados os serviços na sua totalidade da Ordem de Execução.
4.3. O serviço estará sujeito à aceitação pela CONTRATANTE, a qual caberá o direito de recusar, caso o (s) serviço (s) não esteja
(am) de acordo com o especificado.
4.4. Em caso de não aceitação do(s) serviço(s) objeto(s) deste pregão, fica a contratada obrigada a retirá-lo(s) e a substituí-lo(s) no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação a ser expedida pela contratante; sob pena de incidência nas sanções.
4.5. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas, sendo que a inobservância desta
condição implicará recusa com a aplicação das penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93.
 
5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
5.1 - Direito Financeiro: leis orçamentárias; receitas públicas municipais; despesas públicas municipais; Direito Administrativo:;
gestão e fiscalização de contratos administrativos; Lei de Responsabilidade Fiscal: acompanhamento da gestão fiscal; cumprimento
dos indicadores da gestão (saúde, educação, pessoal,  etc)  e transparência dos atos administrativos;  Prestação de contas de
recursos públicos: organização, conteúdo, normas aplicáveis, atos irregulares, consequências legais; Tomada de Contas Especial;
Convênios, contrato de repasse e acordo de cooperação técnica (transferências voluntárias): formalização do ajuste, aplicação dos
recursos e prestação de contas, irregularidades, consequências legais.
5.1.2 - Acompanhamento de processos que tramitem na Segunda Instância do Poder Judiciário Estadual e Federal, bem como nos
Tribunais Superiores (STF, STJ e TRT), em que figure ou venha a figurar o Município de OLHO DAGUA DAS CUNHAS como parte.
5.1.3 - Elaboração de peças processuais necessárias à defesa dos interesses do Município de OLHO DAGUA DAS CUNHAS, tais
como petições iniciais, contestações, petições intermediárias e quaisquer tipos de recursos, ficando à cargo da contratada a
responsabilidade pela respectiva protocolização das peças produzidas e à da contratante o fornecimento das informações e
documentos indispensáveis aos processos.
5.1.4 Elaboração de Contratos a serem firmados com a Administração Pública do Município e publica-los.
5.2 O Valor de Referência foi baseado em consultas realizadas no mercado;
5.3 Na Tabela abaixo estão relacionados o Lote Único com seus respectivos Itens, com as discriminações e especificações técnicas
que deverão guardar perfeita compatibilização com as quantidades e condições descritas neste Termo de Referência.
 
LOTE UNICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURÍDICA
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR MEDIO VALOR TOTAL

1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTÓRIA JURÍDICA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS - MA

MÊS 12 R$ 32.666,67 R$ 392.000,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO   R$ 392.000,00

(trezentos e quatorze mil reais)
5.3 Estimativa de custo total de R$ 392.000,00(trezentos e noventa e dois mil reais)
 
6. CONDIÇÕES ESPECIAIS
6.1. As Empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar na proposta de preço dos serviços.
6.2. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos
preços ofertados, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.
6.3. O proponente poderá ofertar apenas uma proposta, sendo facultado, todavia, a cotação de todos ou quaisquer dos itens
integrantes do objeto do pregão.
 
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentação de no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, obrigatoriamente pertinente e compatível com objeto do
pregão, expedido por entidade pública ou privado, usuária do produto em questão;
b) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do
objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida pelo pregoeiro como concordância com o teor do edital;
 
8. FORMA DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento dar-se-á em até o 30º (trigésimo) dias após a prestação dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada por servidor responsável.
8.2. O item anterior está condicionado, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável
pelo recebimento dos serviços, descrição e qualidade dos mesmos.
8.3. Na hipótese de emissão de Nota de Empenho ou documento equivalente para prestação, o prazo estabelecido para pagamento
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será contado da prestação dos serviços.
8.4. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) serviços(s) prestados(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento
será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).
8.5. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no
primeiro dia útil subseqüente.
8.6. O Prestador dos serviços deverá juntar à sua Nota Fiscal, as certidões de regularidade fiscal que lhe foram exigidas na
habilitação para participação desta licitação.
8.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no órgão em nome do prestador
de serviço. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou
judicialmente, se necessário.
 
9. DA VIGÊNCIA DA ATA
9.1. A vigência será de 12 (doze) meses.
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Atender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas
pela fiscalização quanto a prestação dos serviços.
10.2.  Manter entendimento com a CONTRATANTE, objetivando evitar interrupções ou paralisações durante a prestação dos
serviços.
10.3. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre os serviços prestados.
10.4. Responsabilizar-se pela procedência, qualidade do serviço prestado.
10.5. A contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da prestação dos serviços, necessários à
boa e perfeita execução do objeto contratado.
10.6. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda,
por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros.
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições.
11.2. Acompanhar a execução do serviço e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, podendo
rejeitá-los, mediante justificativa.
11.3.  Fornecer as instruções necessárias à aquisição dos produtos e cumprir com os pagamentos nas condições dos preços
pactuados.
11.4. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade
da contratada.
11.5. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da prestação do serviço.
11.6. A CONTRATANTE deverá, a seu critério, e através de servidor da CONTRATANTE ou de pessoas previamente designadas,
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços.
 
12. DAS PENALIDADES E MULTAS:
12.1. Em caso de não cumprimento total ou parcial do objeto especificado, fica a contratada obrigada a pagar os seguintes
percentuais:
a) multa equivalente a 2% (dois por cento) incidente sobre a parcela do contrato ou do global não cumprida;
b) Juros de 0.33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia e até 30 dias de atraso;
c) Juros de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) ao dia a partir do 31º dia de atraso, em razão da mora, sem prejuízo de
correção monetária;
d)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2. Multas e juros serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, mediante cumprimento das formalidades
exigidas.
 
13 . INEXECUÇÃO E RESCISÃO:
13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências previstas nos Arts. 77 a 80 da Lei
Federal n.º 8.666/93, neste instrumento e na Legislação Brasileira;
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.
 
14. DO FORO:
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Olho d’Água das Cunhãs - MA, para discussões de litígios decorrentes do objeto desta
especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.
 
Olho d’Água das Cunhãs - MA, 19 de fevereiro de 2021.
 
Aprovo o Termo de Referência supra
 
___________________________________
Wesly Alves de Sá
Secretário Municipal de Administração
(........................................)
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ANEXO II
 
(..................................................................................................)
 
Carta Credencial
 
A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na _________________________, neste ato representado pelo(s) Sr.(a)
________________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa 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 OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade Tomada
de Preços em epígrafe, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para apresentar
lances verbais, negociar preços e demais condições, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição
de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.
 
(local e data por extenso)
 
_______________________________
(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu Representante Legal, com firma reconhecida)
 
(...........................................)
 
ANEXO III
 
(.......................................................................)
 
Declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
 
Declaro,  sob as  penalidades da lei,  que a  empresa ___________________,  CNPJ/MF nº  ___________,  está  localizada e  em pleno
funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas
atividades.
 
Endereço:
Cidade/Estado:
C.e.p.:
Ponto de referência:
telefone:
EMAIL:
 
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal)
 
 
(..................................)
 
ANEXO IV
 
(...........................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
 
A empresa _____________, CNPJ/MF nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada pelo(a)
Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, CPF/MF nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as
exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Tomada de Preços em epígrafe, realizado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste
certame.
 
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, SEGUNDA * 01 DE MARçO DE 2021 * ANO V * Nº 820

189/198www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br



 
 
(..............................)
 
ANEXO V
 
(.................................................................................................)
 
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas e Empresas de Pequeno PortE
 
A  empresa  ___________________________,  CNPJ/MF  nº  ________________,  sediada  na  ____________________(endereço  completo),
representada pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, CPF/MF nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Tomada de Preços em
epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS, excetuando-se a eventual aplicação do
permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 para regularidade fiscal e trabalhista, inexistindo qualquer
fato impeditivo de sua participação neste certame.
 
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
(.......................................)
 
ANEXO VI
 
(..............................................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
 
A  empresa  ___________________________,  CNPJ/MF  nº  ________________,  sediada  na  ____________________(endereço  completo),
representada pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, CPF/MF nº _______________, d e c l a r a, sob as penas da lei, que é
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento
licitatório da Tomada de Preços em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS.
 
(local e data por extenso)
 
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
 
 
 
(................................)
 
ANEXO VII
 
(....................................................................)
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
 
 
A empresa ___________________________,  signatária,  inscrita no CNPJ sob o n.º  ________________,  sediada na ____________________
(endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº
8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe
nenhum pedido de falência ou concordata.
 
Local e data.
 
Nome e assinatura do representante legal
 
 
(................................)
 
ANEXO VIII
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(....................................................................)
 
DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INC. XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 
A  empresa  .........................................,  inscrita  no  CNPJ  nº................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)
Sr(a)...................................................,  portador  (a)  da CI  nº....................  e  do CPF nº  .......................,  DECLARA,  para fins  do
disposto no inciso cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal, art. 27, inciso V da Lei Federal nº
8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
Local e data
 
Nome e assinatura do representante legal
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
 
 
 
ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL
 
Ref.: TOMADA DE PREÇO N.º 002/2021 - CPL
 
Para fins de participação da licitação acima em epígrafe, tendo tomado conhecimento do edital correspondente, declaro que
aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidas no mesmo, bem como de seus anexos.
 
___________________________________________
local e data
 
____________________________________________
nome, assinatura, CPF, cargo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A N E X O X
 
MINUTA DO CONTRATO
 
Termo de contrato que entre si celebram o Município de Olho D’ Água das cunhas, por intermédio da Prefeitura Municipal de Olho
D’ Água das cunhas/MA Secretaria Municipal ________________________________, e a empresa ___________________________, para os fins
nele declarados.
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS, sediada na Rua João Pessoa nº 56, Centro, OLHO D’
ÁGUA DAS CUNHAS – MA, CNPJ/MF Nº 06. 014.005/0001-50, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ___________________________,
doravante denominadas CONTRATANTES, neste ato representada(o), pela(o) Senhora(a) Secretário(a) Municipal de Olho D’ Água
das cunhas,  a(o)  Sra(o).  __________________________,  brasileira(o),  CPF nº  ____________________,  RG nº  __________________________
SSP/_______,  residente  e  nesta  cidade,  e  do  outro  lado,  a  firma  ___________________________________,  doravante  denominada
CONTRATADA sediada na ____________________________________, neste ato representado(a) pelo(a) _________________________, RG nº
_________________ SSP/_______, CPF n.º ________________ tem entre si ajustado o presente CONTRATO, tendo em vista do que constam
nos autos do Processo Administrativo nº ____/2021, objeto da Tomada de Preços nº ____/2021/CPL, submetendo-se às cláusulas e
condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei
Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de assessoria jurídica no Município de Olho D’ Água das cunhas.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
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A vigência do contrato será de 11 (onze) meses, conforme descriminado no Anexo I, deste edital, a contar da Autorização de
Empenho, podendo ser prorrogado tantas vezes quantas forem necessárias, sempre através de Termo Aditivo, até atingir o limite
estipulado pelo inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, podendo ser rescindido a qualquer tempo, ocorrendo alguma hipótese
prevista nos Arts. 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para início das obras será de até 05 (cinco) dias consecutivos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.
O prazo para a conclusão das obras será de até _____________ (_______________) meses, contados do recebimento da Ordem de
Serviço pela empresa contratante.
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor total deste Contrato se perfaz em R$ ________________ (_____________________), valor este, constante na proposta de preços da
Contratada, aceita na Licitação e Homologada pela autoridade competente.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a realização do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em parcelas,  no prazo de até 30 (trinta)  dias consecutivos,  contados da apresentação da nota
fiscal/fatura,  após  medição  e  comprovação  dos  serviços  efetivamente  realizados,  conforme  boletim  assinado  pelo  servidor
designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação.
Havendo erro na Nota Fiscal/fatura, ou circunstâncias que impeçam a liquidação da mesma, esta será devolvida à Contratada e o
pagamento  ficará  pendente  até  que  seja  sanado  o  problema.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  se  iniciará  após  a
regularização ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando ônus para a Contratante.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso
gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a)  Comprovação de regularidade junto aos órgãos do Governo Federal (Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
b)  Atestação do fiscal do contrato, a Sr.ª ____________________________________, em conformidade da realização do(s) serviço(s);
c)  Cumprimento das obrigações assumidas;
d)  Manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;
e)   O Contratante poderá deduzir  do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
Contratada, nos termos deste Edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento da primeira medição só será efetuado com a apresentação da cópia da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA),
Inscrição no CEI (INSS) e Alvará de Construção da Prefeitura.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito no Banco __________,Agência Nº: __________ e conta Nº:
__________.
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Sem prejuízo das demais disposições contidas no presente ajuste, constituem-se ainda obrigações da Contratada:
I. Realizar o objeto, conforme definido no Anexo I da Tomada de Preços nº ____/2021/CPL, independente de transcrição e conforme
a sua Proposta de Preços;
II.  Submeter-se à fiscalização exercida sob a presente contratação, fornecendo informações e demais elementos necessários,
apresentando àquela, relatórios de atividades contendo a descrição de todas as atividades, indicando deficiências e sugerindo
correções necessárias;
III. Atender as normas disciplinares e demais regulamentos em vigor e cumprir o horário determinado para a execução do objeto e
as modificações, a critério desta;
IV. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Contratante ou a terceiros, por seus empregados;
V. A execução das obrigações contratuais será acompanhada e fiscalizada por um servidor designado pela Contratante, com
autoridade  para  exercer  como representante  da  Administração  do  Contratante,  toda  e  qualquer  ação  de  orientação  geral,
acompanhante e fiscalização da execução contratual;
VI. Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários,
seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições, vales-transportes, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pela Contratante;
VII. Comunicar ao Setor responsável da Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessários;
VIII. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execução do objeto e a execução dos demais serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Contratante;
IX. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos materiais e informações e a outros bens de propriedade da
Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços objeto do Contrato;
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X. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto da
Contratante;
XI. Responder por todos os danos causados à CONTRATANTE ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato
na forma do Artigo 70 da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
À Contratada caberá assumir a responsabilidade de: 
I. Arcar com os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes deste contrato;
II. Não contratar servidor pertencente ao quadro pessoal do Contratante para execução do contrato decorrente desta Tomada de
Preços;
III. Não veicular publicidade acerca desta Tomada de Preços, salvo se houver prévia autorização da Administração do Contratante;
IV. Não subcontratar outra empresa para a execução do objeto desta Tomada de Preços;
V.  Manter-se adimplente com referência aos encargos sociais,  comerciais,  trabalhistas e  fiscais  durante toda a vigência do
Contrato, visto que: não pode transferir a responsabilidade por esses pagamentos à Administração do Contratante, nem poderá
onerar o objeto desta contratação, razão pela qual renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com a Contratante.
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS EXCLUSÕES DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
I. Defeitos causados por negligência, acidentes, imperícia ou mau uso por parte da Contratante;
II. Defeitos ou avarias por inundações, raios ou quaisquer outros por força da natureza;
III. Quaisquer avarias ou defeitos, causados por manuseio de pessoas não credenciadas pela Contratada na tentativa de reparo.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBIGAÇÕES DO CONTRATANTE
I. Empenhar os recursos necessários para o efetivo pagamento do objeto executado, nas condições deste Contrato;
II. Proporcionar todas as facilidades necessárias a boa realização do objeto, permitindo o livre acesso às instalações, quando
solicitado pela Contratada ou seus empregados em serviço;
III. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da Contratada que não mereça a sua confiança ou ainda que
se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;
IV. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela Contratada para configurar caso fortuito ou de força maior, dando por escrito as
razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados do recebimento dos
documentos de comprovação;
V. Atestar o recebimento dos serviços contratados, notificando a Contratada caso haja algum problema verificado;
VI. Solicitar a reparação do objeto contratado, que esteja em desacordo com a especificação ou apresentar defeito;
VII. Não comercializar os materiais cedidos sem prévio comunicado à Contratada;
VIII. Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecido no instrumento contratual;
IX. Publicar, em Diário Oficial, o extrato do contrato celebrado, conforme descrito na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ÔNUS
Todas as despesas decorrentes da realização do presente Contrato ficarão a cargo da Contratada.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
À Contratada poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e as
especificações no Edital de Licitação que originou o presente Contrato:
1.  Pela inexecução total  ou parcial  do objeto deste contrato e da Tomada de Preços nº ____/2021/CPL, a administração do
Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante Contratada as seguintes sanções:
1.1 Advertência;
1.2 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido no edital, até no máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
1.2.1 A multa a que alude este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras
sanções previstas em Lei.
1.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.
1.2.3 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua
diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Administração,  diretamente  recolhidos  pela
Contratada ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhido no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contando da comunicação oficial;
1.4  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a licitante ressarcir o Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior;
1.5 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a toda a Administração Pública, por prazo
não superior a 2 (dois) anos.
2. Ficará impedida de licitar e de contratar com o Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto desta Tomada de Preços e seu Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
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2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na realização do contrato.
3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nesta cláusula:
3.1 - pela execução dos serviços desconforme com o especificado e aceito;
3.2 - pela não substituição, no prazo estipulado, do material recusado pelo Contratante;
3.3 - pelo descumprimento dos prazos e condições previstos nesta Tomada de Preços.
4. Além das penalidades citados, a licitante contratada ficará sujeita, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo
IV, da Lei nº 8.666/93.
5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceito o Contratante, em relação a um dos
eventos arrolados, a licitante vencedora Contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.
6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante Contratada
juntamente com as de multa.
7.  A  penalidade  será  obrigatoriamente  registrada  no  SICAF  e  no  caso  de  suspensão  de  licitar,  o  Contratado  deverá  ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
8. A recusa sem motivo justificado do(s) convocado(s) em aceitar ou retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Contrato.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
A Contratada quando punida poderá recorrer dos atos da Contratante, fazendo uso das modalidades de recursos elencadas no art.
109 da Lei nº 8.666/93, e nos demais casos constantes dos incisos XIII e XVI, do art. 78 da mesma Lei.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido por ato escrito e unilateral da Administração, nos casos enumerados no artigo 78,
incisos I a XVIII; amigavelmente, por acordo entre as partes, por decisão judicial, conforme o disposto no artigo 79, inciso III da Lei
nº 8.666/93 e nos demais casos constantes dos incisos XIII a XVI, do artigo 78, da mesma Lei Federal.
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
O extrato deste instrumento será publicado em Diário Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.  Este Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da Tomada de Preços nº ___/2021/CPL,  e a proposta do vencedor,
regulando-se pelas suas Cláusulas e preceitos do Direito Público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado, obrigando-se as partes a executar fielmente os dispostos neste instrumento.
2. A legislação aplicável à execução deste Contrato e especialmente nos casos omissos será a Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca e Cidade Olho D’ Água das cunhas - MA, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestação oriunda
direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E para
firmeza do ajuste ora acertado é lavrado o presente contrato em (03) três vias de igual teor, o qual depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes contratantes abaixo.
E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente instrumento contratual em 03 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
 
 
Olho D’ Água das cunhas - MA, ___ de ______ de 2021.
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

CONTRATANTE CONTRATADO
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/CPL
 
ANEXO XI
 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
 
REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021
 
CONTRATADO: _________________________
 
OBJETO: ______________________________
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’  ÁGUA DAS CUNHAS,  através  do  presente  Termo,  formalizar  o  RECEBIMENTO
PROVISÓRIO referente aos serviços para ___________________________, fixando esta data para a vistoria final, a ser realizada por
servidor responsável designado pela autoridade competente, que deve verificar a conformidade entre os serviços executados e as
Especificações indicadas no Anexo I da Tomada de Preços nº ___/2021/CPL.
 
Concluída a análise, por servidor responsável designado pela autoridade competente será elaborada Planilha Descritiva indicando
todos os objetos e/ou serviços executados pela CONTRATADA, com o fito de instruir o Processo de atesto final.
 
Por estarem justos e acertados, firmam o presente Termo em três vias de igual teor.
 
OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS (MA),  de  de 2021.
 
______________________________
Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX
 
________________________________
Servidor Responsável
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/CPL
 
ANEXO XII
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
REFERÊNCIA: Processo nº ____/2021
CONTRATADO: __________________________
OBJETO: _______________________________
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS, vem, através do presente Termo, formalizar o RECEBIMENTO
DEFINITIVO referente aos serviços para _____________, em cumprimento ao disposto no art. 73, inciso II, alínea “b” da Lei Federal
nº 8.666/93.
 
Certifica-se  que,  até  a  presente  data,  os  serviços  foram  executados  pela  Empresa  ______________________  atenderam  às
Especificações Técnicas determinadas pela Administração Pública (Anexo I da Tomada de Preços nº ____/2021/CPL) e às normas da
ABNT.
 
Acrescente-se  que os  serviços  foram executados  dentro  do prazo fixado e  em conformidade com as  cláusulas  do  Contrato
Administrativo, perfazendo gastos no total de R$ ______________ (_______________), pagos através de atesto, com a apresentação das
Notas Fiscais atestadas por servidor responsável designado pela autoridade competente, sendo que a parcela deverá ser paga pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
assinatura deste Termo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
 
Considerando  que  as  condições  pactuadas  no  Contrato  foram  fiéis  e  rigorosamente  executadas  pelas  partes,  neste  ato,
CONTRATANTE e CONTRATADA dão plena e irrevogável quitação, ressalvada a responsabilidade civil e ético-profissional da
_________________ pelos serviços prestados, nos termos do art. 73, §2º, da Lei nº 8.666/93.
 
E, assim, concluída a execução do objeto do Contrato nº ____/2021, as partes assinam o presente Termo de Recebimento Definitivo
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.
 
OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHAS (MA),  de  de 2021.
 
______________________________
Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXX
 
________________________________________
Servidor Responsável

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: e11a94759ea59ae271648615930833c9

PORTARIA Nº 117, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

PORTARIA nº 117, de 01 de fevereiro de 2021
 
O Prefeito do Município de Olho d’Água das Cunhãs – MA, no
uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o
disposto  no  inciso  VI  e  X,  do  art.  73,  da  Lei  Orgânica  do

Município de Olho d’Água das Cunhãs, resolve
 
NOMEAR  o(a)  Senhor(a),  JOAO  SERGIO  PIMENTEL
PEREIRA, inscrito(a) no CPF 515.519.003-78, para o cargo
em comissão de Secretário Municipal de Defesa Civil, do(a)
órgão da Secretaria Municipal de Defesa Civil, do quadro de
pessoal do Poder Executivo Municipal.
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Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeito retroativo à 01/02/2021,  revogadas as disposições em
contrário
 
Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial
Eletrônico do Município.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d’Água das Cunhãs –
MA, 01 de fevereiro de 2021.
 
GLAUBER CARDOSO AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 2f0792a5a96876a2580ef3c183989e1c

PORTARIA Nº 118, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

PORTARIA nº 118, de 01 de fevereiro de 2021
 
O Prefeito do Município de Olho d’Água das Cunhãs – MA, no
uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o
disposto  no  inciso  VI  e  X,  do  art.  73,  da  Lei  Orgânica  do
Município de Olho d’Água das Cunhãs, resolve
 
NOMEAR  o(a)  Senhor(a),  ANTONIO DIEGO SOARES  DA
SILVA, inscrito(a) no CPF 603.345.983-03, para o cargo em
comissão de Secretário Municipal de Cultura, do(a) órgão da
Secretaria Municipal de Cultura, do quadro de pessoal do Poder
Executivo Municipal.
 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeito retroativo à 01/02/2021,  revogadas as disposições em
contrário
 
Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial
Eletrônico do Município.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d’Água das Cunhãs –
MA, 01 de fevereiro de 2021.
 
GLAUBER CARDOSO AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: be1b3dff7a08db36cc365205a0fc41bc

PORTARIA Nº 119, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021

PORTARIA nº 119, de 18 de fevereiro de 2021
 
O Prefeito do Município de Olho d’Água das Cunhãs – MA, no
uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o
disposto  no  inciso  VI  e  X,  do  art.  73,  da  Lei  Orgânica  do
Município de Olho d’Água das Cunhãs, resolve
 
NOMEAR  o(a)  Senhor(a),  VANDO  MARQUES  BEZERRA,
inscrito(a) no CPF 452.802.233-87, para o cargo em comissão
de  Auditor-Fiscal  de  Tributos,  do(a)  órgão  da  Secretaria
Municipal  de  Finanças,  do  quadro  de  pessoal  do  Poder
Executivo Municipal.
 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeito retroativo à 01/02/2021,  revogadas as disposições em
contrário

 
Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial
Eletrônico do Município.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Olho d’Água das Cunhãs –
MA, 18 de fevereiro de 2021.
 
GLAUBER CARDOSO AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 8250d71eff89f82b5b37b7e3520636c8

REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2019 –
ACÚMULO DE CARGOS

Ref: Processo Administrativo nº 094/2019 – Acúmulo de
Cargos
 
CERTIDÃO – Encerramento de PAD
 
CERTIFICO que,  nesta  data,  o  servidor  AMERICO SOUSA
CRUZ, exercente do cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na
Secretaria  Municipal  de  Educação  deste  Município,
compareceu junto a Secretaria Municipal de Administração e,
em determinação à Portaria nº 360/2019, do Tribunal de Contas
do Estado, REQUEREU EXONERAÇÃO do referido cargo,
conforme juntada de Portaria nº 110/2021 e Publicação
Diário Oficial Eletrônico do Município.
 
Olho d’Água das Cunhãs – MA, 22 de fevereiro de 2021.  
  Yamyle Karyne S. Ferreira
  Assessor|(a) de Apoio Administrativo – PGM
  Mat. 664-1
 
CONCLUSÃO
 
Faço CONCLUSOS os presentes autos a(o) Dr. Leonardo Luiz
Pereira Colácio, Procurador-Geral do Município.
Olho d’Água das Cunhãs – MA, 22 de fevereiro de 2021.
 
  Yamyle Karyne S. Ferreira
  Assessor|(a) de Apoio Administrativo – PGM
  Mat. 664-1
 
Vistos, etc.
 
Trata  de  PAD  em  desfavor  do  servidor  acima  referido,
constatando que era possuidor de cargo público vinculado a
outro  Município,  procedeu-se à exoneração,  a pedido do
servidor, do cargo público que ora exercia, no Município de
Olho d’Água das Cunhãs – MA, conforme Portaria nº 110, de
25 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial Eletrônico
do Município (Publicação nº 835, de 09 de fevereiro de 2021).
 
Considerando o exposto, torno prejudicado o prosseguimento
do feito, DETERMINO o arquivamento dos presentes autos
do processo.
 
Registre-se, Cumpra-se e Publique-se, inclusive no Diário Oficial
Eletrônico do Município.
 
Olho d’Água das Cunhãs – MA, 22 de fevereiro de 2021.
 
LEONARDO Luiz Pereira COLÁCIO
Procurador-Geral do Município
OAB/MA nº 8133
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Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 0f76215a5dbfd1e24283275cee533f4d
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GLAUBER CARDOSO AZEVEDO

Prefeito

www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de Olho D'Água Das Cunhãs

RUA JOÃO PESSOA, 56 , CEP: 65706000

CENTRO - Olho d'Água das Cunhãs / MA

Contato: 98981810609

www.diariooficial.olhodaguadascunhas.ma.gov.br

Instituído pela Lei Municipal Nº 835, de 09 de Fevereiro de 2017
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