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Folhas n9

Proces§o

PREÊEITURA MUNICIPAL OE ALÍO ATEGRE DO PINOARÉ - MA

Av' Joâo Xxlll' SÍN - Cêntro
Cl'lPJ: 0l 612 832J0001-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP NO OO1'2022lPMAAP

EDITAL

PROC ADM' No' 3E7'/2021

A PREFEÍÍURA ÍTIUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINOÂRÉ . MA, iNSC{iIA NO CNPJ

sob n. ot.612.832,OOOt _2t, seoiaoa na Áv. .toao xxttt, stN - C"nt., Alto Alegre do Pindaré

- MA - MA. CEP n' 65.398-000, po' 
'nrt-ãaio 

a" seu Pregoeiro' de§ignado-pêla Poíaía

",j"irróâi. 
o-õri""oá no Drário cirrciat oo Municipio no dia ó4 dê Janeiro dê_2022, teva ào

LÍtiã"rãi'i" ãà" i,eressados que 
'e"itaã 

iicit"çao na modalidade Prêgão Prssênciâl

;;; fi H;;;üi;;; ;" ryT ::"jeid""}:" :*:T:;::,ffi 'ü,hTl!"ff i:lTT:
neslê Édital e sêus Anexos e em conlol

iii,Àio'""20ôã,ôãáià nià.sss. o" a o" "sãit 
o" 2ooo da Lei comple-mentar n" 123 de

1"j'iJiãã"iutJ oà 2006 da Lei ""-lll+ee 
o" i5 de junho de.2ooT aplicando-se'

ft;'ãra"rifieí*; " 
L"i n;à.ooo, oe zr oe;uniro de 1993'; as êxisências estabelêcidâs

neste Édital.

A sessáo pÚblba de realização do PÍegão teÉ ini11a-s^:j90,::Ts do dia 18

de Março ae ióiz àe,enoo os envelopes contendo- a PÍopo§ta de- 
-PreÇos 

e a

Doc.umentacáo de HabilitaÉo paÉ o obFto definido neste Edital e íespectivos Anexos ser

ênrreoues na coMtssao penueneíi-ioi fialTAçÃo-cPL. situada nâ.localizado na

Xff'#i""ü;:-;,n-, êntio, 'qno aiesre oo einoaê - MA ' na data e horáno acima

mencionados.

1. DO OBJETO

1.'l.AoresentêlicitaÉolemGomoob|etooRÊGISTRoDEPRÉçoparafulumeeventual
aouisrião, sob demanoa. ae comurst,uãiã isr"ãinã " 

oi"o ae""U interessê^do Municipio de

nio a-egre do Pndaré/MA, -n'o*" 
""t'pl"Jmãlã"i no r""no' o" ReÍeÍânciâ - Anexo I

dêst€ Edital.

1.2. O valor global estimado desta licitaçáo é de R$ Egs'O?o'8o (oitocentos ê noventa €

oito ,it 
" ""i.nt 

t""is e oitenta centâvoa)'

2. DA PARTICIPAçÃO

2.1. Poderão participaÍ desta licitaçáo quaisqueÍ interessaclos que atendam às exigências e

condigões estabelecidas neste Edital'

2.1.í. SeÉ concedido tratamento taÜorecido paÍa as microempíesa-s' e empresas de

pequeno porte, pa€ a, *o"o"o"' dõãiJãs Lenciànaoas no artigo 34 da I ei n" 'l 1''188'

I

iP sR#rxx/rútamfu-P/M=

I-&rc
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Folhas no

Processo

PREFEITURA IíUNICIPAL DE ALÍO ALEGRE OO PINDARÊ ' MA

Av João Xxlll, S'N - CêÍÍÚo
CNPJ:01 612 8320001-21

de 2@7, e para o mbroempreendedor individual - MEI' nos limites previstos dâ Lei

ComplementaÍ n'123, de 2006.

2.2. Nâo poderáo paÍiicipaÍ, direta ou indiÍetamente' desta licitação' empresas:

a) Empresas que não atenderem às condiçóes deste êdital e seus anexos;

b) Que se encontrem em proces'so de dissoluÉo, fusão' cisão ou incoíporaçáo;

c) Em Íeqime de consórcio qualquêr que seja sua Íorma de constituição' e empresas
-' 

ãntroÉoas, cot6adas, interligadas ou subsidiáÍias entre si;

d) EmDrês§ que tenham sldo declgadâs inidqn-ea§-pqr qrgê9-d-a-ê-drid§gaÉp

diretâ ou in ederal ual. Munic
ial da

s

nt re

2On2. beín com os in ll eerl 7o da Lei F

ã7 da Lei Federat n" 8.ô66193;

e) Os interessados que se encontÍêm sob ralência' concord"! 
-*.:iT,t-"j:- f*:*^":

consórcio' qualquer quê seja sua forma de
dissoluÉo, liquidaçáo ou êm rêgime de

âãi,Íeã; :';;p-,ã" "it'" n gÉi'"" que n19 tunclne^1,19.. p., 
'.';.. I,iIT",'l !Y,i

ã'.,llllilii"";,ill'L#"*"."-,'iã-ã"à" sú!r:": -d.1:TIl':I.1l"lt1::""^ill:i'À.iiü EIH;;ü;J;;:;; ;q';"; que renham sido decraraqo§-iliqô-neos

llll í"i* "v'õo"iãi"i 
õó,a,âoii:il"=:iii:,uJ:Ê,"-: ?'r"Êq§-§am-'frs!e$-aq 

Es
lúun

9)

h)

Que se apresentem na qualidade de subcontratadas;

Estrangeiras náo autoúadas a funcionar no Pais;

lntegrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquglgs lue,l:lhám
àiiãioãi- "o"io" 

ou reprêsenrântes tegais comuns. ou que ulilizem- Íecuísos

mâieriais. tecnolóqicos ou humanos u'"*"'' exceto se demonstrado que nâo

agem representando interesse econÔmim em comum:

Cuio proprietários e,lou sócios

imóedimentos Previstos nos Aís'
Fêdêral.

exer@m mandalo eletivo capaz de enseiar os

iô.,riãso rx com sl. L "â'e ll -a-, da Constlluiçáo

t

ffi," oo pinoarelvarurr. g d" L.i F"d".ln" 8.

ú sniTlmi to:: - cnm'larP,r.,le
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Processo nl

Rublica:

PREFEIÍURA MUNICIPALDE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ - XIÂ

Âv João Xxlll, S/N - centío
CNPJ: 01 612 E32l0001-21

3. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAçÃO.

3-1. Na fase de ffedenciamento o interessado deveÉ credenciar-se e' se for o caso'

..momvar a exislênqa dos necessános poderes para Íormulâçáo de propostas e

ãáà'à prarià o" tooos os demais alos ineÍenles a este Pregáo Presencial

3.1.1. Até o inicio do horáÍio da sessáo, o PregoêiÍo ou' por delegaÉo deste' a

equipe de apoao, procederá ao credenciamento dos licitanlês ou dos

rebôsentantei legais presentes, comprovando, se for o câso.a outorga dê

pJderes necesúÀos para a formulaçáo de lancês e para a pràtjcâ de todos

os demais atos inêrentês ao Pregáo, obseNândo-se ainda que:

a) nâo será permitido ao mesmo crêdenciado reprêsentar meis de um

proponente no mesmo certamei e

b) não será permitido mais dê um ctedenciâdo paÍa o mesmo pÍoponentê:

3,2,olicita'têintêressádodeveráseapresentaíaoPregoeroouaêquipe,.dêapoiopara
íéã""áã.""t" por intermédio àe seu representante devidamenle munido dê

ãoãôénú qr" o 
"."oencie 

a participar destó procedimento licitatóÍi-o-e a Íe§ponder

oãi 
"r" 

,"prà""ntro", devendo. ainda. no ato de êntrega dos enlelopes. idenlificar-

:;;únãã; C"n"il oe toentioaàe ou outro documenio equivalentê' com ópia do

respectivo documento.

3.2,locredenciamenlotaÍ-se-ápormeiodeinstrumenlopúblicodeprocuraÇãoou-- r"irÀ"ntó particular' ou áãr ôãrta Credenciat' Íirmada-p-elo..signatário da

Proposta, com assinatuã é-nn"Oo" ' no moclelo do ANEXO I dêste Edital

*ni pooàr"" para formular oÍertas e lancês dê preços e praticár todos os

;emais âtos pertinentes ao certâme' em nome do proponente'

3.2.2. lnstÍumento de procuraçáo público ou paíticulâr ou Câria-Credencial (ANEXO
- - - 

iil, àãreao ooriôatonaíãnó, *u p"na de não ser aceito o cíedênciamento'

serem írmados por tantós responúveis pela empresa quanto estabeleça o

óoniátosociaró,conúioouEstatutodeconslilurçâo'compermissáopara
outorgar poderes no q'"1àntã "* '"p"""ntaüvidaáe' 

com ÍiÍmâ êm cârtório

de todos os sócios;

3.3. O instrumênto de procÚraÉo' público ou paÍticular' ou Cada,CJedencial (ANEXO ll)'

ã",r"ià é"t . 
"*rnprnhado 

de cópia dos §eguinles documentos:

a) ato constilullvo, eslatuto ou contralo social em vigor' devldamente

ãír"r;""oã ãJ'lt"-t"nititutrvo consolidado devidamente Tsit!*991 !i^"i
iriãnoo ã"--ãúaroes comeÍciais ê, no caso de sociedades por açoes'

:â;:iü";;;il;;Á*ü" oããr'ido"" de seus admini§tradores' no quar

PP-iP;õrú2 -cPl,'PM^^PÀ'{
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Processo

Rublica:

PREFEITURA MUNICIPALoDÉ ALTO-AL- EGRE DO PINDARÉ -

CNPJ: 01 6'12'8320001_21

esteiam expíessos seus poderes para exercer diÍeitos e assumir obrÍlaçóes

ám áeconência oe tat invesldura:

b) cópia Autenticada-9" :,""x',1".t"""'*"rHr"of,#:Jj:"ro*"-ro 
olicial que

contenha íoto do íepresen

3.4. Os documentos de credenciamento seráo conÍeídos pelo Pregoeiro' a cáda Sessâo

Pública realizada.

35.ââffi ,:"#;:"Tffi ::";"f ::.:::3g?"â"":""1'â,1i"ffi Í:"""ili"[X"*""

3.6. O credênciamento seÍá conÍeíido pelo Pregoeiro a cada Sessâo Pública rêalizada-

31. E Íacurrada a apresenraçáo doirêd:l"J"J;ll"gX,:li"'fji,ff;,:'§J":Íri:t
dêsse documento somente imP(

l.'"?""ããlàt""p*"entada durante o processo licitatório'

38âl:E[?":Hn:'ÍS""J":'J:IJi"fl ""#t+,5]"ii]flf"Lfiffi ifl"*:';S;
qualidâdê através de cóPias do

?qNáoseráadmitidaaParticlpaçãodedoisÍepÍêsentantesp.araamesmaempresaer'v' 
n'Ji't ããiÀ '""to '"pÍesentante 

paÍa mais de uma empresa:

"'tl*]iiÊ:f'il1$l$;$flffiffiffülffi"4ümi
Íequisitos legais Para a qual[r

Porte:

s, o"tY§"ilii""*fl".f"':;rffi ;::'§:i 3,'.:Hiffi i""ti,'b' 
e 3 í o dêste editar'

3.1 1.'l Documento(s) oÍiginal(is); ou

3.'1'1.2. Cópia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) em cartóÍio; ou

s.113cópia(s-)o".l:L1"-1#"T§)rd,jliÉIj"§J,::"§Tt"j;1"::#HdT"i'1
Comissâo Permaner
ão"*Á-"]'io("lo'igln"t(is)paraconf 

ronto'

t
PPÍú'f írx/:o,'1 - ct{-/Ià,{A tÀ'í
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Folhas n'

Ru blica I

PREFEÍTURÂ MUNrcrPÂL"Tit'&iLE- dffiot "TNDARÉ 

- MA

CNPJ: 01 612'8:i2,0001-21

" "''r"#$[$+il;t§',a$i#:,íi 

";
ser(em) autenticada(s)'

3 '! 1 3 2 Em *"hyll:- iI35à"",,.I1'Jt? *il'ill'*da(s) 
óph(s) de

do@mento(s) no oli

3.12. Os Lkitantes deverão apresentar' ainda' a DECLTARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO lll):

3.13. Da Ordêm dos PÍocedimentos:

3.13.1. A sessáo do certame obseryáÍá os seguintes píocedimentos:

â) Credenchmênto'

:l ^Hl"'§'t*:"T:; De"h'ação de cumprimento dos Requisitos de

Fiabilitâaao (ANEXO lll);

!lü,:J"§ii:::::,i;ikXi"T"'J:ffi Ei"o""oX"o§f,,3"1'ff ,li'""*"'
ODo beneficio às mlcÍoe

o) Fase dê HabilMçao:
iiFase Reo.rrsal:
it'oJÁi"q'"Éo o" Proposta de Preço'

"'rrff "":!.nt'iI:i1":iiifi?#l+:""T#rffJ;rÂ#;''1"#"'::(lnc|so Vll do Artigo 4o da Lel n

4. oA APRESENÍAÇÁo Dos ENVELoPES

t " 
*,:r**i,*tg!lg:$ru$r+$+;..';g.i*'::'ffif"li
àestacados' além da râzâo so

'ffiPorrr"rço" I
rP6ímrír:'fuMA^P/M
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Folhâs n9

Processo

* o' lT !i31i'* Lt c Ír aN r E

4.2. Nâo sêrá admitida a entrega de apenas um envelope'

4 3 
â3';lr?"31',f"tí"Ti"",1"'iLT."'i" ã:'f"#?Eo* 

on' Presoeiro' equipe de apoio ê

44g"dT:.i',"?::ü":",tü#Êii#"f :#r,güç:ln'§flsl'#i*.t
o i" (irÍimeiro) dia útil antenol

em óígáo da rmpíensa oficlal'

45§,i:"#"lf :;;f"","?l"i*Üfl"n:ã§uli""i':.Bf 
"::i"i1"1"*'H:''[l"T

irig"r"nto, ""'ao 
o""classiÍcadâs'

4 6 
5g;.";5;,Xg;; "'ig;31§0""in§ff:,3r?:'i'1"i"'f" 

po§tar ou entÍesues em

4 7 rndêpendêniemente -d".*9Tf H#,f"i= ; ilü,:i:L:tf""i:":f: i:'3,[':"j:
imnli;ê a submissão às noÍÍn

piã"ãni" Eoir'r o" p'"gáo e seus Anexos'

5. DA FORMA DE APRESENÍAçÃO OA PROPOSTA OE PREÇOS

;' 
m;"****"
tôdes as Íolhas Pelo rePre

àliesentaçáo obrigatória: 
I

Pâsina7l57

pREFErruRÂMuçrltoDi;1i§,,1_\rl.GffoDoprNoaRÉ-MA

CNPJ: 01 612 8320001-21

tr*'{f ii'iji:iil§ii3:i^:ffi !ÉNÍEDELtc'|ÍÀçÃo-cPL
*^;LTÊ!11âL^ 

uctraNÍE

'ffilw*ou*AHAB.LTÍÀçÃ,
'n;r,i;rmi:;gyx;li:§,!'n" o 

"'Ic'Ir ̂ç 
ao-cPL

É§;mÍírrcr-]ffitl



Folhas n'

Rublica:

PRÉFEIÍURA MUNICTPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ ' MA

Av João Xxlll' S'N - cêÍÍtÍo
CNPJ: 01 6'12'832,000'l-2'l

a) Número do Pregáo razão social do pÍoponente' númeío do 
-CNPJ/MF'

êndê.ec,o completo' lelelonê ;;; ""d&ó 
eletrônico (e-maiD eslê último

::;fi;;"r:ü;';"tato' teni corno dadós bancários tais como: nome e

i-rrn"à-io ri"n'' 
"gêncra 

ê conta conente para fins de pagamento;

h\ Nômê completo do responsável pela assinâtura do contÍato' númêros do CPF

' e óarteira àe ldentidade e cáÍgo na empresa;

"i'""ffi :tr'J:Eillil?á:d".f".r'il'fu .:g"#t:"il:::
êspecificáçóes do ÍeÍmo d(

d)PrêçounitáÍioeo-:1?Ilf ffi gr:n:.5x1.:|3,"li#".""'J#,;i:i
:l"J::"r"U: :'ffi i"3:?lHilã;üi',n "po't""' 

tributos-de quahuêÍ

naiuÍeza e tooas as oespãJi' ãiétÀ o' inoi'"r""' relacionadâs com a

"iàcuó 
ào oui"to oa presente licitiaÇão:

n Prazo do validade da proposta: náo inÍerior a 60 (sessênta) dias' a @ntaÍ da

" ilãoã sessao oe abertura dos Envelopes:

g) Prazo do entÍêga: de acoÍdo com Termo de ReÍerência

s 1 ) Apos a *l"n:*: 9: J:,T"?l::'";â::l"Ttlâ?â"','::"rr. l*:l;l:entÍega dos ens conslanres'lil::::;:.^:" 1ã ,ima única etapa,

'"'i'í" 
os (cinco) dias consecutivos' em uma urr

inã"i"notnt"rn"nt" do quanlitativo e valoÍ solicitado'

5.2. Náo será admitida cotaçâo distinta prevista neste Edital'

5.3. O preço oÍeÍtado permanecerá fixo e iÍreajusÉvel'

5.4. A apíesentaÉo da Pr"pt"i".'ly]::l'^ :: *ena 
aceitaçáo' por parte do licitante' das

i"iãliiãlãí"i"*'oas neste Edital e sêus Anexos

56n:*:;:rlfiiftiilii"!{"ffj1.:â$irn#s{il*:}.:*i::{1ffi.*
considerados Pleitos de acrêson

ãr#iàiãiidt" tt,n quaisquer ónus adicionais

I

5.5. O licitante que náo mantiveÍ sua PÍoposta ficaÉ suieito às

Federal-

penalidades do Decreto

Pásina 8/51
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6. OO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

61. Seráo proclamados pelo Pregoeiro' os licitantes que apíesenlarem as pÍopostas de

;;i";;;;"ã#;i;;"iói nru á rooã" 
"queras 

apreientadas com preço.s ate l0% (dez

;;;;;";;;;;;ft" drspostos em ordem crescente para que os represêntantes lesais das

iicitantes particrpem da etapa de lan@s verbârs

6.2,Quandonáofo.emidentificâdas,nominimo,tÍéspropo§tasescritascompreçosem
Lit"HáãOi" ã. " 

OetntOo no suOitem ánterior, o Pregoeiro íará o ordenamento das

il'áii,"ilJl 
"iã*",. 

,ie o maximo de três, colocádas em ordem cÍe§cente' quaisquer que

!;;#';; r;ü;;;n"dos, conrorme o disposto no DecÍeto Federal'

ô.3. Aos proponentes proclamados conforme os subitêns antenore§ será dada oportunidadê

naÍâ nova disouta, por meio de tances verbais e suce§sivos' de valorês distintos e

ã;;;;;"; ;"ra ";scolha 
da proposla de menor valor'

6.4. Náo poderá haver desistência dos lâncês oÍertados'

6 5 O empate entre duâs ou mais proposlas de

prioti"o, coa 
" 

p"tti"ipação de todas as licitanle§'

PREFEIÍUR.A MUNICIPAL DE ALÍO AI'EGRE OO PINDARÉ .
Av João Xxlll, s,N - Centro
CNPJ: O'1.612-E32,0001 _21

Folhâs n".

Processo n1

Reblica;

pÍeço, será rêsolvido poí soÍteio em ato

6.6. Encênados os lancês as pÍopostas d-ê milroêT1911:-d-: êmprssas ds pequeno

porte que se 
"n*n'ra'"Ínã'f"ü" 

até 5% acima do menoÍ prê'n sêÍão consideradas

empatadas com a pnm'râ *tã""Ãl o*""0àesas proponerrte^s sei convocadas na ordem

de ctassiíicaçáo "" n"'"iü-iá oulÍâ paÍa Íazêr uma Únrca e úllima oÍena' inÍerior a da

primeira colocada' visando o des€mpatê'

66,1.ADlica-seodispostonesteitemsomentenocasodaproposiâinicialmentemaisbem

^ #;:,r;5ãã i";"iã"lp'"ê"tiàl pãi Àt'o"'p'""" ou 
"p'"sa 

de pequeno poÍte'

6.6.2. A microempresa ou a empÍesa de pequeno pol" T-']:-b"* classificada podeÉ

apÍesentar uma última 
"rÉ'rã 

iiià"tã"ã-tátitê intetàr a proP-o,sta do píimêiro colocado

stuaçáo em que ateno'o'" à1'"úã"*i"" ttabilitatonas ê obseNado o valoí estimado para a

ãànitã-uéo. i"á 
"oi'dicado 

em ;u favor o objeto deste Pregáo;

6.6.3. Não sendo vencedora a microempÍesâ o: a :m!re::^dL: 
eequeno poÍte mais bem

classificada, na torma d_a subcondiçáo ântenor' o pregoeiro convocaíá os licitantes

remanescentes qu" po"l'n*ãã 
-"õ;J'"rn 

"à.situaçáo 
descíita nesta condição' na

oidem classiícatória' para o exercicio do mesmo direito;

6.64. No caso de equivalência dos valores apresênlados 
'oelas 

miqoemprêsas ou

empresas de o"q'"no otiJ'i'ãi""J'i-nrãt no int"t""lo-e-staúelêcido nesta condiÉo' o

PreôoêiÍo íará ,, -n"'" àin""i"i" ã-làn'á""noo aulomaticamente a ven@doía paÉ

"piã".núçao 
o" ot"'ta finaldo desempalê' tI

Pátina 9/s1
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Folhas n9

Processo

Rrrblica!

PREFETÍuRA irulcrl*"ff, rs?r,flf,"T-Do PTNDARÉ - MA

CNPJ: 01 612 8320001-21

6.6.5. O interessado que nào apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei

ComPlementar n' 14712014;

6,6.6, caso náo haia interessados em exerceí o direito de preferência, o procedimento

licitatório conerá seu curso normal'

6.8. o presoeiro examinará a_ac€rtab iffir: i,""*,"1}::?]:":illl"JT5#üf"f,3'T.lêsconto. @nÍorme definido nesle E(

à-"-úã 
" 

oirrrg"noo o resultado do iulgamenlo'

6.9. Sendo aceitável a ofeÍta, será verificado o atendimento pelo pÍoponente dê todas as

êxioências êditaliciâs, para êfeito o" n'bilàêã' c"* contrário o PÍegoeiro examinaÍá as

od as subsequentes, na ordem o" ,""iir^ãé", até a apuraÇáo de uma proposta que

ãtenda a todas as eigências -n"t"iú! o"It" goilal, sendo o Íespecltvo proponente

declarado vencedor nessa fase

6.'10. Veíificando-se discordância enlre o preço unitário e o total da l:l^9:91*u"'"*É 
o

iiã.iL. 
"ãJã ""àsido 

o preço totat: ãcãrÊnoo oivergência entÍe os valores numéricos e

:'J'fil:;;L: pãilÃaáo o's 
'rrtimos 

inoependenteÃente de consulla ao licitânte

6.1'1. Caso tenha ocorÍido lance, a Prooosta dê PreÇos' ajustada ao lânc€ fnal' deveÉ ser

prolocolada na CPUPMAAP, no prato ãá ls iq'"t";b ê oilo) horas conladq da lavrâtura

da ala.

6.12. Sêrão desclassificadas aquelas propostas que:

6.12.1. Apresêntarêm valores acima do máximo estabelecido no Ediial' englobendo itens e

valor global;

6.12.2. Náo atenderem às exigências do presente Edital e §€us Anexos;

6.l2,3,ForemomissasouasqueapresentemirregularidadesoUfalhascapazesdêdiÍicultaÍ
o iulgamento;

6-12.4. Oue contenham preços manÚestamente inexequiveis' assim. considerados aquele§

Ii,ã la"- *"-n-àÀ ã ter O"ron"traOã "uá 
vhbitidade por meio de doqrmentaçáo que

$il;;" ;;; ;" -;à" "áo -"t"nt"" *'n os praticados no mercâdo

6.13. Se a proposta escrita de Maior Desconto não ÍoÍ aceitável ou se a Íespeciiva licitante

ã.*,""0ãl a! exigências habilitatórias, será examlnada ã oÍerta. seguinle e a sua

:âi[ii:iãd;, or;Aü"ár'"Úirit"çao ã" ii"'tãnie que tiver ÍoÍmuhdo tal proposta na ordem

I
f 

Pásinà 1o/sl
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Av. João Yülll. S/N - CêÍtlto
CNPJ; 01.612 63,,0001-21

de ctassíicaÉo, e assim sucessivamentê, até a apuraÉo de uma que atenda às condiÇóes

deste Edital.

6.14. O Pregoeiro poderá negociar diÍetamente com a licitante dêtentora da proposta de

Maior Desconto, no sentido de que sêja obüdo o melhor preço'

6.15. Da Íeunião lavrar-se-á ata circunstanciada' na qual seÉo registmdas a§. ocoftências

ãàr"nÉ" é que, ao nnat, será assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da equipê de

apoio e pelos representantes dos proponentes presentes-

6.16. O licitante deciarado vencedor devêÍá encaminhar (ou âpresentar) a proPosta de preço

ão"q,ãi" ãli'irtÃíi"ú, no pra.o de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de

sessáo.

6.16.1. Os docümentos poderão s€r remelidos por mero digital, podendo ser soliotados em

ãng;àr ", 
píúpi" aútenticada a qualqueÍ momento, ém pÍazo â ser estabelêcido pelo

Pregoeiro.

6.16.2. Os originais ou cópias áutenticada§, caso sejam §olicitados' dêverão sêr

encáminhados ao órgáo licitante.

6.16.3. O licitante que abandonar o certame, deixando d-e enviar a documentaçáo indicada

"""i" 
!"-çaJ, ""à 

,i"àássiílcado e suieitâr-se-á ás sançóes prevrstas neste Edital'

6.1ô.4. O Pregoeiro podeíá fixar prazo paa o rêenvio do anexo conlendo a planilha dê

comoosicáo de pre@s quando o pÍeÇo lotal oÍertado foí aceitável' mas os preços unitários

;;;ffi;#í;ã,"-, àã "jrit"" "o","lores 
estimados pelo Órgão Licitante' o ajuste

da propoita nao pooeÍá impli':âr aumento do seu valor gbbal'

6.16.5. Será desclassificada a proposta qÚe não coÍigir ou não justiÍicár eventuais

iÍÍegularidades apontadas pelo Pregoêiro.

6.'16.6. No caso de licitaçáo poÍ lotes ou itens será permitida a alteÍaÉo de preços unitários

pàiã li-"iGntu óo"ur"ndo-se:'lapenas se houverdivi§ão em lotes ou itens)

a) Como limite máximo o valor global final oíêrtado, desde que os preços unitários finais

iá1r, ,"not"" o, iguais aos preços unitários da proposta inicial;

b) A oossibilidade de negocÉÉo com o proponenie vencedor visando a redução de

píeços unitarios, para qualquer um dos itêns individualmente: ê

c) Para lins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória dos

õLõ" "ii,tj,"" 
o"'" ,t"ns da proposta, multiplicados poí suas Íespeclivas quantidade§'

PP-Ril' oo l rlor, -al'l tr"MAA",n4^
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7. DA HABILITAçAO DOS LICIÍANTES'

7.1'ADocumentaçáodeHabilitaÉodeveíáSeíentegueemol(uma)via''emenvelope
ã"íúãri,"-"ii-tã"0" e ruoriàoo no techo' ldentificado conÍoÍme o indicado no itom

it.í de§te Edital.

1 .1 .1. As declârações e outros dodmentos julgados necêssáíios ê habilitaÉo'

pr"Jt.J.i'Ér" pop'iã tliitante' deveão conter data' identincaÉo e

àssinatura do titular da êmPrêsa ou do seu representante legal'

7.2. Encerrada a etapa competltiva e ordênadas as oíertas o Pre-goeiÍo .procederá 
à

;ffi;;; ú"ltr"ro ánttnoo os documentos de habilitação do licitante que

ãiiáJntou a terttor proposta, procedendo a sua habilitaÉo ou inabilitaÉo'

7 3 a oâítkjoacáo no Dresênte procedimento licitatóíio requer a aprêsentaçáo de toda a

eoffi;íiaê; ffõuáiãí" oân""e""a'ia qualficaçáo no que se rêrerê à

7.3.í. Habiliraçáo Juídica, que seÉ comprovada mediante a apresentaÉo da seguinte

documentaçáo:

a) Cédula de idêntidadê do empÍesário ou de todos os sócios;

b) Prova de registro comercial, no caso de êmpresa individual;

-\ ^r^ 
.^ndinrtivô êsleluto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas

;"ê;;:,;;;ü;;""t" ieôi"traoo". e,n 
"" 

tÍatando de socêdades empresariais e no caso

â il;il; pàr açoes,- aco,panhado dos doqrmentos de êleiÉo dê sêus atuais

administradoÍês;

d) No caso dê Sociedades simples o ato constíutivo inscÍito no CaÍtório Civil (Registro Civil

ãá"'É"iã"lrriãi*i ou caÍtório de Regisrro de Írtulos e Documenros) acompanhado da

prova de DiÍetoria em exeÍcicio;

ê}Decretodeautorização,emsetratandodeêmpresaousociedadeestrangeiraem
;,jn5ii";;"i; #;;;ãi"à il ;ó"ú 

"u 
autorizado Paía runcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade âssim o exigir'

7.3.2- RegulaÍidade Figcal, que se'á comprovada mêdiante a apresentaÉo dos seguintes

doqrmentos:

a) Prova de inscÍiÉo no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas (CPF) do empresário ou de

todos os sócios;

PREFEITURA MUNICIPALDE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ ' MA

b) Prova de lnscÍkÉo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

/

PP sÃP." í)orror, - cpt-rir,\ill',Í
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'REFETTuRA 
r.ru§l]â!"§$[Lrs?,f_ c"Gffioo 

PTNDARÉ - MA

CNPJ: O'1 612'E32I0O0'|'Zi

irff:ü1**,g*g:*tgl$,t,";i.,:iui'l't'-*{FI#i:m'"::
:},r"9m."";:,"tffi'#::r#üxgj";fi 'r*i""rnscnÉoM'rnicipar'quepoderáser

l,i;';l;i;I3,l""l|lrtTl3,lr",!:E::""i:1'J,1Í'5;"';lX' 

Estaduar e Munidpardo domicírio

^*,,,"""1st*x';x.x'""::1tâ".i#[f""""JliJ$;""""#HJlffi 

sF€deraisêDivida

'*'"lf#l$p*rf 
3$;**iri"iàt*rui*ü:'I"i'fÍ'h'isrus,

t*ç*l,,;**r-g",t,r*fi };E-,p:üqmiH;*s:{dÊHt::

ffi 
.***-'üff "-r'rí,",JJ;l*,}:{';[:trÍ$:';i1"':i]:nlrtu':':ix*"'

ü:l',.$l";}{'i***ff$:sl'{"'"*T:?[:'"liJi11]"::"":","is::'"ilJí|":

L".:H:t".f LHâf.""i:'i,!üxâf.?,13 5""Ji; ""?5;"1"['3%1?i?"Tã:'i";T3I',E
Serviço.

irtli,#;:':xn'Í:ã{1,*'"""'t":ft 
l:i1í"'l;1d:riâ'ilí:,H

in*{,'-ffi $:x;-;t}:#'."tr'*ii'*lll'§"t#"u:"',ll;; 
É

I Past"a rztsr
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'REFErruRAMUNrcrpal-oDEaltsnfl áff-*"'"oo*
CNPJ: O'1 612 8320001-21

#,ÍgF"l:iffi !U""ffi H"'h*:Íi";'tf :*Tll*i#ffi*{s"ff :-fr
42, §1o, Lc ',l23106)

7 3.3.1. Este beneÍicio será concedido somente às empresas que atenderem ao disposto no

subitsm 3.í0 deste edital'

g*f;*r"33ff"mr*$N}}if****+r}Ir"':rS*t
734oualiÍicaçãoEconômico.Financeira,queseÉcompíovadamediantea
apiesentaçáo dos seguintes documentÔs:

*ru*w:+ta*t+s*rX.l*;**';-',.

*'lX,**tU-l?tr::"-#fi H:i'#i:"[';sx;''u'L*"3T''x"'á"'iLl::

úl'çq**x*;ç.m**'"*r,t*'*t:ti §r#";i"i

:,,11,,§"r:füi"^?:ff §i{?*ffi :i,{:i#rff r}:![r*Ti,'":;"í"1"*lÊ
5;g;X;11"1 

j.X?!HI".""1EJoXoo'o*"'"

â.4) Seráo mnsiderados alceÍtos como na íorma da lei o balanço patÍimonial e

ã"1í."" 
"rãç0"" 

ántabeis as§rm aprêsentados'

I Ptrblicados em Diário Oficial ou:

ii;"riE";;;l"talde grande-cirqraÉeo ouicitio 
do tbitanle ou; I

lil. Registrados na Jr-rnta comeroal oa scue' 
pàginà t4ls1

rr strrí mlrzo, -õT ffin'tA
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CNPJ:0l 612 8320001-21

rv.PoÍópiadoLivroDiário'deüd"-T"":te6u'1t;"3ão""ni;"'"il'i"t"i#:',liJtxtTÍ:;:
domicitio da ricitante. na Í9rma d?. ']"'ld; ;;.1i1ãcompanrrada obrigaroriamênie dos
ComéÍcio - DNRC. de 1'-de "s:i--t ;";"d;'f"; 

"p-à"á'it"oo 
o orisinal do Diário parê

l:l]:::: â|"",l"'fJ#i[TEH:[ ;#i"p"" Jãà-ã i"J'"a" nidoormentaçáo' dos

il+:IH d:"";;;; * ili"l'1"1]^:,:i-t';:,'"itl;irÍíio"-"to Federarn.6 o2z2oo7);

X.:'",:#:,"::l'Tno"rFT:h1i"f;,l"d;''iffi;íi'' Éiii ';'iaz'-oo1' 
de:ej'^do apresenrar

rêferidos doqrmentos' devidamente "J;ã; 
-"' t"*" do § 50 do aÍt' 't0 da lnstÍuÉo

NoÍmativa DNRC no 107/2008'

â5) O balanÇo Patrimoniat e as Demonstraç'es Conlabers deveÍão eslar- dêvidamente

chancelado pela junta comercial' *"r.i'"pàni''ã* oã t"rmo de abert^ura e encenamento

;J:il;ã;Iá,e",e*e":,y:i,rfl iií::i;::il*"g; :qm:,t %Tlíi#Ê'";;3§5,
"o':a;::"."0"""t"#i'r""o:"ffn;l;'"iffir5'v;ã"'r'áã" ao i""ponsáver técnico e do (s)

responúveis legais da emPresa:

b)ceriidãoNegativadeFalênclaouconcordata(RecuperaçãoJUdicialoU-Extrajudicial),
êxoedida pelo disrÍibuidor o" ".0" 

al'1"-"ãã rrr]áú 
'*ni dala não. 

_excêdente 
a 60

IjJJ."ài"rã;" ããàírecedência da dara de apresenraÉo da proposia de preço.

b.1.) Admite-se a participaçáo, em licitações de êmpresas em Íecuperaçáo judicial desde

que amparadas em cêrtidâo 
"rn*o-" 

'iàiu-in"ián"i 
iudicial competente' aÍtrmando que a

intere§sada esrá apta economrc.r ",.i#,oÃãni" "'participaí 
de pÍocedimenio licitatório"'

iiõÜ. ÃâlLiãã rióinozo penano' RJpà-senraÉo Relator Min."tío vital do Rêso)'

b.2.) sociedade empresáriê em recupeíaÉo ilÍü1i"*X#'tr1!tl':tHh::ü"-[:;
demonslre, nâ fase de habilliação -a
ãõô.ãài-is, na. r',rr' Gurgelde Faria' lulgado em 26/06/2018)'

7.3.5. A Oualifrcação Íécnica dos licitantes deveÉ sêr comprovada através de:

e)ATESTADodecapacidadetécnicaÍomecidoporpessoasjuridicas.dedkeitopúblico
ou onvado comprovando q'" o r'"'t'iià'-rorn"o ou fo'"*u produtos compativeis com o

;üJ,"'ffiõ;ã;;;ão "ánoo "o'itiàã" 
ãieshaos sene'icos sem especirrcâÍ os itens

7.3.5.1. Apresenta ainda:

a) Apresêntar Íotos da fachada e interior da emprêsa' 
-O-item 

é de ordem

Íl,ig,to,i"","i"iãoio'"n'"-"*'iíà'ãoaoo"*igft*1llff 
"tl*l'"Íili,?'gJfunciônal da empres€ em cumpní o (

;?ã##;ü;rq;êr outro'tipo de Éaudê à Ler n" 8'ô66/e3' 
L

/

PP§RP Í" orm:, - cPUPi"-^APlt'l^
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av João xxlll' s'N _ cêlrlro
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b) AlvaÍá de Funqonamento da Licitante' emitido pela Preteitura Municipal de

Aito Alegre do Pindaré,

c) Documento de AutorizaÉo para Funcionâmento' emitido pela Agência

Nacionaldo Petóleo;

7.3.6. Dsclaração Conrunta (ANEXO lll) que constaÉi

â) DeclaraÇão de que náo empÍega menores de dezoito anos êm trabâlho notumo' perigoso

ôu insalubre e nem menores oe oezesseisl"nãi trn q'"rq'e' ttat"rho' salvo na condiçáo de

;il;á;Tp-";;; q;üo" 
"no"' 

a"'ãni"ãú"0à *i" o disposto na da Lei Federal no

8.666/93.

b) Declaracão de supêrvêoiência de Íato impeditivo da habilitação neste certame' inclusive

ãáiúã"oló"tot ár, cêso venha a seÍ conratado'

c) DeclaraÉo de elaboraçáo independente de proposta'

TlAaoresentaÇàodoCeniíicadodeReglstroCadastÍal.cRc'oçedidoóÍgâoda
Âdií;liáãíi,,ro-rú reoerar JJ oe 

-o,rtros 
esraoos, surrstitu_iíá os documentos

7.5. Se â documentaÉo de habil'taÉo náo estiver complêta e conêla ou contraíar

;;"ü;;ó;;i'li" aeste eoitJ'ã-seus Anexos podãÉ o Pregoeiro considerar o

ProPonente inabilitado'

7 6 Sob pena dê inabifttação, os documentos apresentâ-dos deverão estar em nome do

iJáít", à, inoi.rçao do nÚmero de inscÍiçáo no CNPJ

7.7.ÍodososdocumentosemitidosemlinguaestrangeradeJeráo.serentregues
ecomoânhados da traduçâo 

-ó'ã ri"ói" portugúsa eÍetuada.por tradutor

i#;§i:iil tàãoi'-Jti'u'íã"i" àiiutui'"oo-" ou rêsisrrados no câÍtóÍio de

titulos e documentos

T.S.Doqlmentosdêprocêdênciaestrangelra'masemitidosem-linguaportuguesa'
também deveÍão "", "p'"""nttioi 

oã'idamente consularizados ou registràdos em

cartório de títulos e doqlmentos'

7 g- Em se tratando dê filhl' o§ documentos de habilitação iuÍidica e regulâÍidade íiscal

deverão estar em nomê da riÊi' ãiàto 
"q'"r"" 

que' peta própria nalureza' sáo

emitido§ somentê em nome da matÍiz

7lô os documentos acima relacionados' necessános
' '- ãpr"".nüoo" em oíiginal, por qualqueÍ processo de

à HabilitaÉo, poderáo seÍ
por meio de

ijFaãíni /:022 _ cPI/'túa^l'ltú^

ópia auteniicada
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Av. João Xxlll, s,N - oemro
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cartóriocompetênte'oUpublicáçáoemóígáodaimprensaoíloal.o.Uporópias,
desde que acompanh"a"" oo" o'6ini"'piããnLênáa pero eregoeiío e Equipe de

APoio.

7'llocoNrRAÍANrEnâose":t9l$i,l'É3'i,o""lrt"TtiT"JffJ#J:"i:Í?il"f*::
via Postal ou entÍegues em outrol

do Édíal.

7.'! 2 A varidade cros documentos e rJg§i'fl ". 3 
g"i::ffi :::* -%i::'*r"$""J1

lei ãdm indo-se como vâlloos' nr

(noventa) dias'

7 13. As pÍoponenles deveíão apÍesentar lodas as dêclâraçóes peíencentes â este ediial

ri.mâdâ oelo sgnatàÍro da 
""Jl?"ç:ããÃ 

-""""ãiura 
reconnecida poÍ cartório

*ri"t"át" 
"ou-p"n" 

de desclassiÍrcação '

714,AdeclaraÉofalsarelativaaocumpíimentodosrequisitosde.habilitação.à' '- à"iã-,0,t" da proposta "* t"f:"""ff$"*.r,ffii"Sfi:?3f":: 
ou empÍes'r

de Pequeno PoÍte sujeitará o licil

7.15. Serão aceías somente cópias leglvers

7.'16. Náo serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas'

z i7 ô Preooeiro sê íeseÍva ao dlreito de solicitar o original de qualque' doqlmento

' " íÀàÊ qii" tireÍdúvida e iutsar necessário'

718ouandotodas""pPo""l3:-t:f *"1:1:T[r,:ffi:t:Í"t":[f âi?gx?jE:xj
o Pregoeiro poderá @nceder 

-o 
P'*""ã: 'õ;'"^"J"*m à decisão ou de nova

outrás ProPostas escoimaoas

docümentaÉo'

719,Nãohaveráamostra,todaviaseguiÉíigoÍosoprocedimentodêrêcebimentopÍovisório
e definitivo'

8. DA IMPUGNAÇÂO DO AÍO CONVOCAÍÓRIo

8.1gX"J:§ti:"?;E?§ãi',:-'ú"iffi"r'll::'Tà3,":',"',"":"'ã:%lT'}1:ifl ",:::

recebimento das PÍoPostas'

811i'18,!iü-?.ti#i::jffi 
§'ft "Êlt,lii",i|;trIi{F,lÉ:t

entÍegue diÍetâmente na r-lJMroo^v 
II P;ztna t1l5r

PP Stu\' mlnor, -Lt'ln'líÁAP^',À



Folhas no

Proces§o

PREFEITURA MUNrclPALooE artlo^flf;tI:ooo 
"t"oo"t 

' uo

CNPJ:01 612 8320001'21

CPL.,PMAAP, na Avenida Presidente Médici' SN' CentÍo não tendo efeito

suspensivo.

8.1.2- Acolhida a petiçâo contrâ o alo convocatório' será

Para a realizaçáo do cename'

a.2, cabêÉ ao Pregoelro (auxiliada pelo técnico competente) deck,ir sobre a petlÉo no

prazo de 24 (vlnte e quatro) noras

8.3. Acolhida a petiçáo contra o Ato Convocátório' será designada nova data para

ÍealizaÉo do certame'

8.4- A entÍega da píoposta' sem que lenha sido tempestivamente rmpugnado o presente

Edital, implicãrá n' p'"n" 
"*n"ê1,'p1t 

iàn" lãi inr"'"o"oos' das condiçôes nele

estabelecidas-

9. DOS RECURSOS

sl.DosatosdoPregoeiÍonesteprocessolicitatÓrio,poderáolicitante.aofinalda
sêssáo Dúblrca manilestar' 'rnãiã" 

-ã 
Ãàtiu"oam"nt"' a rnlenÉo de interpor

L"Jã"" !ã,àí*ô"ttdo em Ata a sintese das suas razôes de re@nêr

e 2 A faha de maníestaçáo ry9':"","J:g::a"oiJ"l",sii :"""is;T"Tffii.:t::
sessão desle Píegáo imponaí
ãá oui.to p"ro pt"gotiío ao vencêdoÍ'

I3. Caberá ao licitante juntar os memoriais íelativos aos Íêcursos íegistrêdos em Ata no

pÍazo de 03 (três) dias """' ""=niàioti" 
iã"ratura da citada Ata' nos cásos de:

a) Julgamento das ProPostasi

b) Habilitaçáo ou lnabilitaÉo da licitante'

q 4 cientes os demais licitaotes da manifesta intenÉo de Íeconer por laÍte de algum

dos con@ÍÍentes. ncam oesoe'iogo'ilriirià;à" ã lp*""""rem contraÍrâzões lambém

em 03 (dias) úteis, contaoos Jãeü*i"" ãá-ptJ" de apresentaÉo das razões do

recoÍÍente, sendo_lhe§ assegurada vista imedhta dos autos'

e5làiHir:"tfl:ffi 
Í:*r;"I"ilÊ,i':§ii,T§"-,l;i1#'-]:";;1jrff HÉn:

insuscetiveis de aproveitamento'

designada nova data

/
Pá8
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PREFEITURA MUNICIPAL D€ ÂLTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av Jolo Xxlll' S'N - CâÍrtÍo
CNPJ:01 612 8320001-21

96 Sê náo reconsiderar sua declsaÔ o PÍeooeiío submeieÍá o recur§o' devidamenle

informado, à consideraçáo oo eãrjto.ú"u-nüp,l de Alto Alegre do Pindaé,MA'

,lr. prããiá i"""a" oeínitrva antes da homologação do procêdimenio'

g7 DeDois de deodldos os req,|rsos e constatada a regulaÍidade' dos atos

orocedimenlais, a pÍsÍeiio mríüip"r-0" Àrt Alêgre do PindarérMA podeÍá

ffi;iü;';-Ji; i.ãiirn"nto r"iiàtJno 
" 

deierminaí ã contrataÉo com â licitante

vencedora.

IO. OA VALIOADE OO REGISTRO DE PREçO

10.1. Os preÇos regislrados por foÍçá deste pÍocesso teíâo validade de 12 (doze) meses a

'"' Jài"iã1,-0"ú o" 
"s"inat,ra 

o" Ãtã-àá Registro de Preços' podendo ser prorÍogada'

"á 
ãi,,^ã, p", iguat periodo. desde que- pesquisa de mercãdo demonstre que o

Preço se mantém vantajoso'

.I1. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ASSINATURA DA ARP

1 '1.1. Caso náo haia recurso, o licitante declarado vencedor ficará sujeito à homologaÉo do

certámeDelooídenadordeDêspesâsdâPMAAP.EstaLicíaçáopoderás€rrevogadaou
;nubda motivadamente poí ato da Prefeita Munrcipal'

1'1.2. Após a homologação da licitaÉo, o registÍo de preços observará' entÍe oulras as

seourntes condiçóes
i].ã.ii"a-ràã.'n, t"sDecliva ala' o Íegrstro dos licitantes que acêitarem @lar os bens com

preços úuais ao oo ri<iànte vencedor na sequência da classiÍicâçáo do cejtame:

iil oreÉo reoistrado com indicaçáo doa fomecedores sêrá dNulgado no PoÍtal dâ PMAAP e

t,""rá Jiiponúir,."oo ourante a vigênoa da âta de registío de preÇos; e.

iü.#;; ãe d"a"tfic.êo ooi licitantes registraãos na ata deverá sêÍ respeitada nas

contEtaçôe§.

11.3. O regi§tro a que se refere o item anleÍior tem por objelNo a ÍormaÇáo.de cãdasÚo de

à"ãrã, nã 
"""o 

aJ 
"xctusáo 

do primeiro cotocado da ata, nas hipóteses previslâs nos arts.

20 e 21 do Decreto 7.892/2013.

1't.4. Serâo Íegistrados na ata de registro de píeços' nesta ordem:

a) Os preços e quantitativos do licitante mais bem classmcado durante a etapa competitiva;

ni ã"ioi-" e quanttatÚos dos lic antes que üverem aceito cotar seu Iomêcimento em

valoÍ igual;o do licitante mais bem classiÍicado:
cl Sê houvêr mais dê um llctante nâ situaÉo de que tralâ a alinea _b".seráo dâssificados

iâgunao a oroem oa últrma pÍoposta apresenlada duranle a fase compêmNa 
l

PP sii 
"" 
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Folhas no

Processo

R eblica i

"\§3{'d7

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ALÍO ATGRE DO PINDARÉ . i,IA

Âv Jolo XXIIL SrN - u'mÍo
CNPJ: 01 612 832«)01-21

12. DAS CONDçÔÉS OE PAGAMENTO

12.1. o pasamento sêra eÍetuado-em 1 lt [T:'-itr H*T "r',:1,::l'"rff:'"""1;

i.li+lkil,àTty'#iffi *!T:r*::"m+:ff.1"'óãu*' 
r""o ào N SS cN Dr

,12,2,Náoseráoefêtuadosquaisquerpagamentosenquantoperdurarpendênciade
luudaÇáo de obrigaçoes em vnuoe ãã-p"n"iio"o"" impostas ao proponenle ou

inadimptência contrâtuâl'

í3. Dos PRAzos E coNDçÕES oE ExEcuÇÁo Do oBJETo coNTRAÍADo

131ÔcontBtoresulianteCloprocessolicitatórioteúvigânciaaté3ldôDêzêmbrodo
ã"p"ãi* 

"no ", 
q," lenha sido assnado o conlÍalo

13.2. O prazo de execução se daÍá sob demanda' conforme quantitativo solicitado'

contorme Teímo de Referência'

13 3. Toda píoíÍ§gaÉo de prazo deveÍa ser juslíÍicada por escÍito e pÍeviame-nle autorizada

oeta PÍeÍeitura Munrcipal de Aho Alegíe i;'pi"ãàiãlã"í""00 " 
tolidiação seí encaminhada

ãi;i; ü;;;;;i;" "i.1"''."" "o '"n"i,n"nto 
do prazo de entÍesâ estipulâdo'

í4. DAS saNçÕES ADMlNlsrRATlvas

14 1 Nos lermos do an. 70 da Ler n 1O'52OiO2 írcaÍá impêdida de licitar e contrataÍ com a

união. Ésrados. DistÍito reoerat ou ruunjc]iüJã "àã 
*ri ir"o" 

" 
seu descredenciamento do

cadastro de fomêcêdores a que 
"u 

*i"ã'o'inãi* irv do art' 4o da mesma Lei' pelo prazo

de até os(cioco) anos, sem p'"1u'to"'ã"-" 
''Jt"i 

frevistas neste Edital e dâs demais

penalidades legâis, a licitanle que:

de sua PÍoPosta;
convocada dentro do

14.2. Com embasamento na Lei n 8'666/93 â adludicatáriâ ficârá sujeita' no câso de alraso

injustmcádo, assim consideÍado p"'' 
'ãoá'ilttãêt de tnexeôuçáo parcial ou dê

Págin 2ol5r

t i sRp .. ,rx nitt CPr-PMÀ^PNA

â\ Não assinar a ARP quando @nvocada dentro do pÍâzo de valtdade

;i iiã ilita1 ; ;;"m'de romeomento ou nota de empenho' quando

oiazo de vrgência do contrato;
cl Aoresentar documenlaÉo falsa;

;1â:i;;;";i;;;ios documentos exisidos para o-certame' --
!i"nãâ-^ià., ã'l,"-r.* rrâudar a execuçáo da obrigaÉo assumÚa:

fl Náo mantiver a Proposta:

Ui;l",õ,i.";:i"-j";;Jo inioon"o ou co'"teí Írâude riscar'



Folhas n"

Processo

""arr,ru"l 
xuttcmromlffi- GEom PINOARÊ - MA

CNPJ: 0'l 612 E32,0o01'21

'l"§fi rf,"i"J",i,li"3l$!31''l';"li!""$31'l;t'i:;"'fi 
f'::*"rdadescivirecÍiminar'

a) AdveÍtência;

xxuffi;*r**ssro*mm;H'ffi
*$**#u";nltxgnufr *1lfl*l",#*l
ilrÍll",}{h1ü'idhxf:}i.* ]iü****s,,*::,":rã"r:rff":n'ãIãu?::

[[-jljÉ#'#!,rfl'J"'l:il=;"--:::;:::.,T-:':::**'

ü,1á1;'""1Hffi H.*lÍ{.:"ii*:fffi 
;"r::",ie,.H,':,""',"";i"':i"1ffiJi''Í:i:

rÁ 4 as sanoóes previstas nas alineas "a"' "C' e 'd" do subitem 24'2 poderáo ser aplicadas'

c,rm,rtativaménte' t' Pena de mul(a'

*ir**ç+a=;***uun;*-* r;-[{#'qjri

liti"-**m:qf 
"*:f';-fi65"-ffi J"'$li:'J:i:i'?"'""#'li::?ff;

lJ,*,;"i:#:;iH;:É::?:"xxiriir#üã&:t'ái'1",,::J1:rli::*""'"

A;§FíõÁr -cu6-À^P/l.,Â --WÉ

*w



PREFEITURA MUNICIPALoDEXALÍO ALE- GREoDO PINDARÉ - MÁ

CNPJ: 01 6'12 E320001'Z't

,t5. DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

l*;*,i**;,1*,,,'l:i,É#,,:,ffi 
't:'"ffi 

ír:É#irul[{i'i!:Êir;

i,,Ír*"***=*[t"1*"t1I'JTtr:d;"S1""*#".:t1!::?:l:.t"#:'fl 
;"f:

da PNIÂAP.

i1,*,4-,g1;",g.;:**"5n"df 
.F#à#i:ffi -r'tál»i'l:-rmuil:§

15.4. A vigência da Ata de RegistÍo de Preço§ é de 12 (doze) meses' contado da sua

assinatuÍa;

S",,â!S11,i;"1;"j,1triãâtr$:[1""13:Jf.""T:::i.:.?liJ;1X"1i'?'Í;'l"fiiãl
qualquer de suas cláusuEs;

156- A assinatuÍa da ARP-está condicionada à veriílcaÉo de todos os requisitos de

hàbilituçáo du ti"'unt" vencêoora'

1"1I,"[ J"i::::5#'.:T,"Jl]t :t l:"#Ym""ã:"T líã sillir?l"Jf ii '[§i'
DecÍeto Federal n' 7892/201 J)'

',,:g,#g*5*t;at5u:[***,.'n*","*f

':rU*U;**lt,*:*qtt:x"díxrn#*s:r§ff'§P*:iiâli:[
Píimeiro classiÍicado-

1s.10 A ara dê resistro oe qrecos"iljffi"@Xy[iiffL$""t[T3,""T",,1ji:r?,::tt:t::
àIiáú"r"o0"", após cumpÍidos os Íequ'trur 

I 
easi,n" zzrst

pp6íFí)íút-aPrffiAPn.rÀ-



Processo n1

b liEe i

pREFEnuRAMux,p#"ylirs15_-j#.DoPTNDARÉ-MA

CNPJ: 01 612 s320O01-2't

:H:,f,:T"ii":"gf::";T""1ã"i:'"'" ''"':1il"ÍÊT'1"S:'"'"i#: 

estaberecÍro nede artiso'

lu1,g."ç,,;ffi *,r"ils:,:1"§#f:x['furg';Fig:]"#ii[ã;

Hii*t*:i:i*=ft:*:*tH+'m*t;"'"":':*"'"'#r[:l:""r;"'""?ür':"0';

16. DAS DISPOSçÓÉS GÉRAIS

tii g*t",*tt*:: ""ffi :'âTã§;ffiL'ffi:É fr'i""""s.us 
ricitantes vencedores'

úçfi [:':;'#]r§{Ífi"f;:["ml$Íi:':[r*]*F*i::

16.2.1. SolicitaÍ aos s€tores competentes a êlaboÍaÉo de parec€rês técnicos destinados a

#ffir**r§-*ri::"trtr'!iü:i§.,i::ffi 
nxnr''i.á:"::*';"1'E':n

f 3:,T:'::TSÊffi :1f*f§Jlgl".'iffi:?l"..if"":fiSi*XÉii'[ii#Í1*"

pu5*'ms*.;;*:t**"ds;#

l#I."fi:j;*;'#.;"Ê'Íl":iffi "fr 
:flliü:trr':.''[T:'ri"":rr"iii;i?'1"'i'l*

/
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PREFEITURA ÍIIIUNICIPAL DE ALÍO ATIGRE OO PINDARÉ '
Àv Joáo Xxlll S'N _ c€nrro
CNPJ: 01 612 832000'l-2í

b) Em hipótese alguma seÍão acetos entendimêntos vêóais quanto ao êditial' como também

-pâJüoi 
ã, *n.rÍa" rormuladas vra e-mâii'

c) os esclarecimentos ás consulentes serão comunicados a todos os demais inlere§sados

que tênhâm adquirido o presente edital'

16.4. Fica asseguÍado à PreloiÚra Munkipal do Alto Alegre do PindaÍó'i,lA o direito de

;;;,;;;ãü;;i"raç.o "n't"' 
o' Élosãr' a quatq'rér tempo' no' lodo 

-o-u 
em parte' a

pi"ããi,ilçao, ;;;do oància aos participantes na rormâ da legrslação vrgenrê.

16.5. Os oroDonentes sáo Íesponsavels pela íidêlidade ê legitimidadê das informaçôes e dos

àãã.-"niriipt"""nlados em qualquer tase da licitação

't6.6. Náo havendo expediente ou ocoÍrendo qualquer falo supeÍvenênte que impeça a

;"'"ii;ü; à;;ã; ia oata marcaoá' á sessáo será aulomaticamente transíerida paÍa o

Drimeiro dia útil subsequente no,""'o-i'oã'io " 
local anleíiormente estabelecido' desdê

iue nao nap comunrcaçáo do PregoeiÍo em conlÉrio'

16.7. Na contagem dos Prazos estabelecidos neste Editale seus Anexos' excluir-sê-á o dia

do inicio e incluir-seá o oo venomeniã Só se iniciam e vencem os prazos em dias de

ãôãÉ-"tã "i-iàrurtuÍa 
MuniciPal dê Alto AlegÍe do Pindaré'MA'

í6.8. O desatendimento de exigênciâs formais não essenciais não impodaÉ no alastamento

do licitante, desde que seiam possiveis a aferiçáo da sua qualificaçào e â exata

;rp;;;;o ã; 
"r" 

dropostá. durante a realizaÉo da sessáo publica de Pregáo'

16.9.orêsultadodestalicitaçâoseÉcomunicâdonomesmodiadojulgamento,seproÍeÍido
ná oi" O" 

"1"*ro, 
o, mediante publicaÉo na lmprensa Oficial'

16,10.oÓRGÃoLIC|ÍANTEpodeÉrêvogarap.êsentelicitaÉo,pormotivodêinteresse
oioi""l", a;ulá-la poÍ ilegalidade no to-do ou em paÍle em quaisquer de suâs íases

ããíi:ãàã,i 
" 

rr-"i?"iáo, daúo ciência aos paíiicipantes, na Íoma da legislaÉo visentê'

16.10.1,oslicitântesnáoteÉodireitoàindenizaÉoemdêcoÍÍênciadaanulaÉodo
oioceoimento ticitatorio, ressalvado o direito do contraGdo de boa-Ié de ser ressarcido pelos

encaÍgos que tlveÍ suportado no cumprimenlo do contralo'

16.11. Os proponentes sáo responsáveis pela fidelidade 
-e 

legitimidade das informações e

dos documàntos apresentados em qualquerÍase da licitaÉo'

16.í2. Aos casos omissos aplicar-se-áo as dêmais disposiçóes constantes da Lei Fedêral no

10.520/2002 e subsidiariamente da Lêi no 8'666y'93'

16.'13. A Contratada deve cumprií as normas de de§envolvimento

FêdeÍal n' 8.666/93)

sustentável (aí. 3', Lei

I' Pá8hâ 24151
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I 
F"*' ,'"-

\ 
n'ocesso n:

1 E,'t!t" =':

pREFErru*oMUNlcrlàL jff iÍsllyc.cffi 
DoPrNoaRÊ-rúa

CNPJ:01 6í2 8320001'21

fiffÉ'*ff rrtr-+'Éffir*+#Êt#'tr"ffiffi

*í=At **i*rU*f*UX**.;* 
i':*H'":'"J"'""r#':il"::.uir'i::

16.'16. São paÍtes integrantês dêste Édital os seguintes Anêxos:

âXEI3 l,--';:H'3:53';'iu""3'â0"""'"'

*',*ü-fr :li1",i:irle'5'",.u";:e'"'"
ÁNExo vl - Minuta do conlraro 

A[o Alegre do Pindaré/MA' 03 de Março de 2022'

Maria D

Secretària

s""."ra,i,r,ru,lil'ii"láJlff;í:ffiff'lH**oecidadania

pP sRú6i llotr-cp-irM 
^?/it4
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Folhas n'

Flublica;

PREFÊITURA MUNICIPALDE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av João Xxlll, gà/ _ Centro
CNPJ: 0l 612 832J0001-21

PREGÃO PRÉSENCIAL SRP NO OOí/2022 - CPUPMAAP

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

01 . OBJEÍO

1.1 - Conúalâçào de pessoa juridica para o Íomocimênto' sob .demanda' 
de

"..0"Jã"àiJig'"""tin" 
áo.um ; óleo diê8el s-lo)' para abastecimonto de Írota de

;i;;;;;;;'É"iÉt ri" Municipal de saúde e Assistôncia social' r'ebalho e

C'ià"ãã"i" a. r,Auni"ipio Ae n..o ÂtegÍà do pindaÉ, que disponha de pelo mênos I
íum) ooato dê abastecimento, co. 

"ád" " 
pelo ao menos 4okm de diatáncia da sede

ào úunlcipio, e que runcione dianamente, 24h poÍ dia'

02 . JUSTIFICATIVA

2.1 - O transpoíie cle recuÍsos humanos e de mateíai§ é inerênte a competência
-r""t'tr"ãn"iãá!-Ôigaos da i,uniclpalidade, em atividades como.kansporte dê enfermos'

àqup" ããrri"t-irá. Rscatuaçao iransoorte de alunos da Íede pÚblicá de ensino ê elc E'

iãi"'ir"t", toma'se imprescindivel abastecer os verculos automotores para o seu

íuncionamento.

*## O valor global estimado desta licitaÉo paa 12. ldozel m-eses, é de RS 898'070'80

ioito""nto" úor"nu e oito mil e setenlâ nsais e oitenta centavoa''

Levando-se em consideraçáo o quantitativo dos veiqllos e os setores a eles vinculados

estima-se que o consumo se dará conÍormê abalro:

03 - DETALHAMENTO DO PROJETO'DESCRçÃO DO FORNECIMENTO

lÍEM I DESCRIMINAçao UND oTD (12 MESES) DÉSCONÍO %
VAIOR

uNtÍÁRro R3 -VALOR 
TOTAL

R'
RS 5.69 R§

500 720,0001
DIESEL S'10 LT 88 000

R$ 6,79 R5
397 350,8002

GASOLINÂ COMUM LT 58 520

§ecrema Urnic,Pa Oe Salae
ii"-É;iffi-@!4!14

E\SRP ,{ovrort-rl JPM APÀL\
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tothas n'--.l)-)-
Processo

Rl,blica:

PREFEIÍURA MUNICIPAL OE ALTO AI.EGRE OO PINDARÉ. MA

Âv João XXlll, §N - cêntÍo
CNPJ : 01 .61 2.8320001-2'í

O' - DO FORNECIMENTO DO OBJETO

4.1 - O combustivêl devêrá ser fomecido dê forma parcelada e continua no estabelêcimento

ia Conútaoa, mediante âpÍesentação em 02 (duas) vias do documento de requisiçáo'

oi""n"t ioo com a(s) especific.lçôes e quantklade(s) do(s) produlos(s) solicitado(s) e

ã"riO"r"nt" assinado, sobre carimbo, pelo Gestor Municipal, ficândo a primeira via em

;;de; da Contratada e a segunda via em poder da Contratante, dêvidamente assinada'

sobre carimbo, peia Conlralaclâ no alo do abâslecimenlo.
4.2. Ficã vedado o substabêlêcimento para abastecimênto.
4.3. O Íomêcimento lerá inicio a paítir da data de âssinaturâ do Contrato'

05 - DO REÀTUSTAMENTO DOS PRÉçOS OOS COMBUSÍ|VEIS

5.1. Somênte serâo repassados à CONTRATANTE os reajÚsles oÍiciais autoÍizados pela

ANP e após levantamento e divulgaçáo oficial dos preços Parâ o Maranháo'

06 . DO PAGAÍÚENTO

ô.1 - A Contratada apÍesentará mensálmenie à Contratante as Notas Fiscãis paia o ato de

ãi"tto, riquoáçao 
" 

fiagamento do produto fomecido, acompanhadas das pÍimeiras vias dê

reouisiiÉo cle abaslectmento emilidas pela Municipalidade'

olà -ôpág"-."nro oos combustivers iomecklos 5eÉ efehrado, poÍ meio de ordem banéria

eritioã Lni norn" dâ conlratada, para cíédito na conta conenle por ele indicada uma vêz

satisfeitas as condiçoês estabelecidâs no ContÍato'

ã.t -; N"r" Fiscal deverá ser emitida de acordo as respectivas quantidades do produto

iomeciao, com preço unitário e preço total. dêduzidos o dêsconlo aplicado no proço

ãliir. à" iàúr"'oe Preço da ÀnÉ. conespondentê a semana do fatuÍamento' contendo

uino" o enã"taço Oo focâl d; entrega, devendo ainda ter no veÍso, o atesto do rêcêbimenlo

;;;-;;àrt*'" anexo a impêssâo dâs tâbelas disponiveis no site da ANP

(tÚp&ut! etÀqov t;r'preco) que comprove as ÍeÍeíências'

à7ã tã" pl."- dê 30 Gi;ta) dias úteis para eÍetuar o pagamento' conlado da

ã"i" 0","áUi."nto d; Nota FiscâI, desde que não haja fator impeditivo provocado pela

ContÍatada.
6.à _ Náo serão eÍetuados quaisquer pagamentos ênquanto perduraÍ pendente de liquidaçáo

ãe otrilaçOes em virtude dê penalidades impostas por inadimplência contralual

07 . DA PROPOSTA DO LICITANTE

Pt sRP Íf m l/t012 _ cPl _/PÀ,t ÀAPÀ,A
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ã I"n". 956

PREFETTuRA MUNtctpaL DE aLTo aLEGRE oo PINDARÉ - MA
Av. Joâo Xxlll, SIN - C€ríÍo
CNPJr 01.612.8320001-2'l

7-2 - O preço médio de bomba coíresponde a média dos Preços dê combustivêis praticádos

nâ cidade de Santa lnêsI\rA, tendo em vista que a reÍêrilâ Íabela náo contempla um

levantamento de prêços paÉ o municipio de Alto Alegre do Pin&Íé/MA, sendo assim

aquela a cidade mais próxima desta Municipalidade. No momento em que a ANP Íêlaclonar

a cidade de Alto Alegre do PindaÍé, estâ pâssará a ser o novo parâmetro para fins do

Contrato resultanle desta Licitaçáo. No entanto c€so a Tabela passe lambém a não

relacionar a cidade dê Santa lnês /MA, deveÉ ser utilizada como paÉmetro a cidade mais
próximâ a Alto Alêgrê do Pindaré/MA que se encontrâr na relâçáo-
7-3 - Será considerado pará eÍeito da contratação o pêícêntual de dêsconlo sobrê o preço

médio de bomba quê coÍresponder ao preço otertado pela licitante vencedora' após a fase

de lances e/ou negociaçáo com o Pregoeiro, sendo que o percentual náo deve ultrapassar

duas câsas decimais (X,XX%).
7-4 - Nos preços ê nos percentuâis de desconto oÍertados deverão já êstar considêrados e
inclusos os impostos, iaxas, Íreles e âs despesas deconentes do Íomecimento de

combustiveis automotivos e. ainda, deduzidos quaisquêr outÍos des@ntos que venham a
ser concedidos.

OS - DA OUALIFGAçÂO TÉCNlcA

A) ATESÍADO dê capacidade técnica fomecido por pessoas jurídicas de diÍeito público

oú privado comprovando que o licitante píesta ou píestou seNiços compatíveis com o objeto

deste Termo de RefeÉncia, acompanhado das respecljvas notas fiscais, Çomprovando

assim a reâlizaçáo dos serviços;
B) Declaraião de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho notumo,

perigoso ou insalubre e nem menores dê dezesseis anos em qualquer lÍabalho. salvo na

àonãiçao oe aprenolz, a paíiir de quatoee anos, de conformidade com o disposto no art' 27,

inciso V da Leino 8-666/93:
C) Alvará de Funcionamento da Licitantê, emitido pele Prêfêitula Municipal onde o
Posto possuisêdê;
D) Documênto de Autoíizaçáo pâra Funcionâmenlo, emitido pelâ Agênciâ Nâcional do

Petúleo:

Processo n1

Ruhliça:

09 - DAS OBRGAçÕES

9.I - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANÍE:

9.1.1 - Efetuar. com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o

cumprimento das formalidades legais.

Tabêla ANP (%)

01 OIESEL S.1O Lil'o 88 000 Ex: x,xx'Á
02 GASOLlNA COMUM 5E 520

VALOR TOTAL GLOBAL RI

PP SRI N'OOI /]022 - CP' /'MÁAP/MÀ
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Folhas n

Processo

,-25__t__

Ru bliÇ

PREFEITURA MUNICIPÂL OE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ . tIA
Av. João )(xlll, SrN - Cêntro
CNPJ: 01 .61 2.832000í -2í

9.1.2 - Éxercer ÍscalizaÉo sobre o cumprimento das obrigaÉes pâcluadas entre as parte§;

9.1.3 -RealizaÍá a fiscalizaÉo e o acompanhamenlo do cumprimento deste contrato,
ondê poderá fazêr anotaçóes e regislros de todas as o@nências, determinando o
que for necessáÍio à rêgularização dos probbmas observado;

9.2 - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTMTADA:

9.2.1 Observar a tabela da ANp (Agência Nacionat do pêtroleo) rêlalivamente à
variâçáo dos prêço§ médios do§ combustíveis, bem como apresentar as planilhas de custos
elaboradas com a fnalidadê de paramekizar o preço de venda dos produtos, sempre que
solic.itado pelo Contratante;

9.2.2 - Fomecêr os combustíveis sempre que solicitado, no período diumo e notumo:

9.2.3 - Manter, no ponto de abastecimenlo, pessoal e êquipamentos suficientes para o
atendimento, bombas de óleo diesei, e gasolina comum;

9.2.4 -.Abastecer os veÍoJtos, que compóe ou que venham a compor a frota da
Fazenda da Esperança. com produtos de pÍimeirâ quatidadei

9.2.5 - Efetivar o fomecimenlo mediante â apresentâção de Íequisiçáo especfic€
(autorização paía abastecjmento), em duas vias, expedda pela fazenoa da espeiança;

9'2.6 - Autorizações para comercializaçáo de combuslíveis emitida pela AgênciaNacional de Petróleo.

l,^r^]---^f:ry::l.frnbusüvet que âtenda a especificaÉo técnica exigida peta Agéncia
Naqonat de petíôleo - ANp - w\rw.anp.gov.bÍ/pÍecos/abeÍt.asp.

9.2.8 - A empÍesa deverá manter as condições de partic.ipaçáo no periodo que esttver
atendendo a Contratante_

9.2.9 - O combustível Íomecido devêrá estar rilorosamente dentro das especjficaçôes
estabelecidâs neste Termo de Referência. A inoÉservâncra O""ta" 

"onàiçoÉs 
irplicara

recusa do objeto sem que câiba qualquer hpo de rechmaçáo poÍ paÍte da ôOl t nnfnOn
inadimplente.

íO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

10- í - O cronogEma de desembolso sêrá mensal no valorde Rg _, confoÍme quantitativo
solicitado, nos termos da alinea ,.b", ,nciso XIV do art.40, Oa t-ei fe;ãátn; A.ô6ãrss.

PP SRP n'ü)1/:0:2 - CPL/PM AP/M^
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w,
PREFEIÍUM MUNICIPAL DE ALTo aLEGRE Do PINDARÉ - MA

Av João Xxlll' S'N - C'êntro
CNPJ; 01 8'12 8320001-21

PREGÃo PRESENcIAL SRP N'ool'2022 - cPUPMAAP

ANEXO II

MOOELO DE CARTA CREDENCIAL

,ÍêÍeitura Municipal de Alto AlegÍê do Pindaré
iit-õõúrs§Ào pinr',,tnruerure of LlclrAÇÃo - cPLi PN4AAP

RgÍ.: PREGÃO PRESENCIAL SRP N" OOtÍ2022 ' CPL/PMAAP

CNPJ sob o n.o
Na qualidade de representante legal da empÍesa insdita no

credênciamos o Sr.
e do CPF n.o

reÍeÍência, poderes Para
-, portaoor dâ Cl n.o

-o.ra 

nos ÍepresenlaÍ na lcitaÉo em refeÍéncia com pooeÍes para

r"n"..'J. pàã tã"oner. rênunciar â recurso e praticár todos os demais
ÍormulaÍ ofertas.
atos perlinentes ao cêÍtame em nome da ÍepÍêsentada

Local e data

Nome e assinâtúra do Íepresentante lêgal com reconhecimento de firma

PP SRP n" o()I/2022 - CPL/PM 
^P4vt

Página 30/s1



PREFETTURA MUNICIPAL DE ALTO AIEGRE DO PINDARÉ - MA

Av João Xxlll, S/N - CêítÍo
CNPJ: 01 612 8320001-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP NO OOí'2022 - CPL/PMAAP

ANÉXO lll

DECLARAÇÃO

REf.: PREGÃO PRÉSENCIAL SRP NO OO1'2022 - CPUPMAAP

A empresa " , inscÍita no CNPJ no '-" " "' por

intermédio de seu epreseniante legal o (a) S(a) ' " " """" " "" "-" ':"""'' poÍtador

iái'là-tr .:'.1 -1 .. e oo õer n' DEcLARA' sob as sanÇóes

aãministratvas cabiveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal

Brasileiro, que:

1 I ouento a emDrcqar aqentes incapazea ou Íelaüvamente incapazes; consoante o

' ili.ã 
"ã 

iíJitã v ãã nrt zz da Lei n' 8 666, de 21 de junho de 1983 acrescido

;t:"i;;;; õ.ãií àe ãz oe oututro de lgss' que não possui em seu quadro de

pessoal emprêgado(s) cÔm menos de l8(dezoito) ânos em trabalho notumo'

oeÍiooso ou insatubíê, e êm qualquer trabalho menores dê '16 (dezesseis) anos'

ialvó na condiÇáo de apÍendiz a partií de 14 (quatorze)

,l ôúânto a condicão METEPPTCOOP, esta empre§á e§tá excluida das vedaÉes
"' J""-"iãtÀ 

"ã 
iãããmflãmentar n'. 1+22014 e; na prêsente data' é consideradal

r I MICROEMPRESA, conforme LeiComplemeilat no 147120141

) i;ffiàÉilÊ#ilutrlô ponre -nroíme Ler comprementat n'-1472o14.

i iõóbÊeÉÀive *"forme anigo 34 da LeiFederalno' 11'4aa2oo7 '

( ) Náo é ME/EPP/COOP.

3) oüento ao oleno conhêcimento ê atendimento às êxigências de habilitação;
"' ;il;i.;;iãs; "iãnoã 

à tooo. o" ,"quisitos de habilit€çáo'.bem como aprêsênta

il; ;õ;ü com rndicaÉo ao oqeto e do preç! oÍerecido os quâis âtendem

plenamente ao Edital.

4) Ouanto a inexistência do Íato impoditivo de licitári. nos tefios 
-d.o 

aÍtigo 32' § 2''
-' 

J" i"i-r"a"ãr n.'8666/93 que até a presenle dala nenhum fa-to ocorreu que a

i"tiit" " pãrtl"ip", oo PREêÀO em epigraÍe' e que contra ela nâo.existe nenhum

pà-ià'o o" Lren,i, o, concordatà Dechrã, outrossrm' conhecer na integra o Editâle

que se submete a todos os seus têrmos'

a. Declara ainda, nos termos do anrgo 9o' ltl da Lei Federal n o.8 666/93' que

não possui êm seu quâdro funcionãl servdor públilo ou dirigente de órgâo ou

entidade contratante ou responsável pela licitaÇáo'

b. Declara também, nos tem-oi áo artrgo 9"' I e ll' da Lei Federal n Ô 8 666/93'

que não incide em suas hipótêses vedadas

it'§ n" ur|:ot: - cn-rpMAeP «l
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w
PREFEITURA MUNICIPAL OE ALTO ÂLEGRE OO PINDARÉ. MA

Av. João Xxlll, SrN - CentÍo
CNPJ: 0í .6'1 2.832000í -21

5) Quanto a elaboÍação indêpondentê dê píoposta:

a) A proposla anexa foi êlaboràda dê maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta ânexâ não fol, no todo ou em pariê, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de Íato da (idêntificação dâ licitaÉo), por qualquer meio ou poÍ quahuer pessoa;

b) A intençáo de apresentar a pÍoposta anexa náo Íoi ioformadâ â, discutido com ou
rêc€bido dê qualquer oulro participante potencial ou de fato da (identificãção da
licitação), por quâlquêr mêio ou poÍ quâlquer pessoa;

c) Que náo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir nâ decisáo de
qualquer outro participante potencial ou de Íato da (idenlificaÉo da licitação) quanto
a panicipar ou não da refenda lrc(ação:

d) Que o conteúdo da proposta anêxa nâo seÍá, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comuniGldo a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de Íato da (identilicâÉo da licitagáo) antes da adjudicaçáo do objeto da reÍerida
licitaçãoi

e) Oue o conteúdo da proposta anêxa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, inÍormado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de
(órgão licitante) antes da abertura oflciâl das píopostas;

f) Oue está plenamente ciente do teoÍ e da eíensâo desta declaraÉo e que detém
plenos poderes e informaçóes para firmá]a.

Local e dala
Nome e assinatura do repaesentanie legal

[Obsevaçáo: em caso afrmativo, assinalar a rcssatua acima - Esta declaÊçáo deveá ser
enitida em papel que identf,que o órgáo (ou efipresa) emissotl

F",h"; ";

PP SltP n" ülI/1012 - CPL/PMÁ P/MA
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Folhas no.

PREFEITURA UNICIPAL DE ATTO ALEGRE OO PI DARÉ - MA
Av. Joáo Xxlll, SN - C€ntío
CNPJ: 01 .6í 2.832,0001-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP NO OOt'2022 - CPL/PMAAP

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSÍA COMERCIAL

Prezados Senhores.

Submetemos à apreciação dê V. Sa. proposta nos lermos descÍitos abaixo,
âssumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigaçóes estabelecidas no
edital e seus anexos.

PROPONENÍE:
RAZÃO SOCIAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE/FAX:
ENDEREÇO ELETRÔNICO
í. PROPOSTA DE PREçOS:

2. PRAZO OE VALIDAOE DA PROPOSÍA:
3. PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL:
.T. CONDIÇOES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:
6. INFORMAçÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (NOMê, RG,

CPF, EndeÍeço)
Alto Alegre do Pindaré (MA), 

- 
de 

- 

de

Assinatura do representante legalda empÍesa

Plocesso n:

Rubliç3i

Item Oescriminâção UND ODT
Preço máximo

de bomba
(R$)

Percentualdê
desconto sobre

o prêço
máximo de
bomba (%)

Sub-totál (R$)

01 DIESEL S-10 Litro 88 000 R$ x,xxx
Ex: x,xx

02 GASOLINA COMUM Litro 58.520 R$ x,xxx
.OR ÍOTAL GLOBAL R$

PP SRP í"ml/102t-CPL/PMÁ P r'lA
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Folhâs no.

Processo n9

RU

n'nq::""ii[iü'd#]fftlFffEhrj'j
l*1H:" -1"*iiiiü1qxxx' tendo por objeto

necr#nd^íÊ"'áiiÇos p"." tutura 
^ê 

eventual

""nn"ilã'á 
ol-p""'"ãi*o'à para romecimento de

)cxrDc(xxx»ooooooourc(x-

-*ffiffi*ffi

pRÉFÉrruRA r{uNrcrpaLoDE ail?#tT:,oo ,,"oo*t - 'o
CNPJ: 01'612 8320001_21

PREGÃO PRESENCIAL SRP NO OO1T2O22 - CPL/PMAAP

ANEXO V

MINUTA DA ATA OÊ REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREçO N' 

-,2022

d

-psRpn 

cnr/2ol/ - CPLIPMAÀP/NI

Página 34/51



?loce5so n1

ffixt**ffrffi*+*tffisilffi

'- htica:

pREFÉlruRA iruNlclPALoDE ALro aLEGRE Do PlNoaRÉ - ita

CNPJ: 0'1 612'8320001_21

Ll, gr',ttlf"" f S"ii,s',iitfl'ilü:d3*::filr*íg".§"*fl i'"k'il

2.2.PlanilhaDgmon3traüvadePreços.PlanilhaoemonstrativadePÍlço'

ffi;x1tl" eth,.J tabela àc,ma

.ônstarà .n "docun'nto aqenso

@fi a ProPoda vencêctoía

'Wwtri'*i:2

I*"r'L:r,u":=:'#Eâffi ""'fl I;'H"[""iyft 

"'tr31":':1"":'1"'conlundamentonas

FÉúetnr - oo oalero

uLÃsÊêuND4]94!!§§!tç

2.'t. Emplosa vêncgdora:

***mruro'Y*xxxxxxxxxxxx
inscriçao Estaduat: End€reço:

CÊP: XXXXX/üXXX
ôidadê: xxxxxxxxx
?:ff,ffiJffiXm* -'.1""l':Y5:9T:?li"J" "n;i11à:àTl;ffiiiilió'sao e'P 

' 
xxxxxxxxxx ãpç, xxxxxxxxxxxx

Dl-sÊL91q

viLoRÍorali- q !

usúú r E RiE§Ã-A coNIB4I4ç

prsRffiõlrzot.--cPLffi-
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tolhas n''

PREFEITURA MUNICIPALoDE ALToTLEGRE DO PINDARÉ - I'i!A

CNPJ: 01 612 E320o01-21

ffi 
:5f{i:[*HÊ-;;;5q'*iru1fl #,1#ü*'ü-Hi'tÍffi :

cúusuLl ouanrl - olvaLtoaoe ol era oe necsrno oe

íl;r,:'';";'fu 
§r.Tl";"4'.,;["-f{i+iy;";i'i;':{{$ãr*"xlr;tr

p=HpsRt,f (»l ã»2, cPl "/l'túÀâP/i'rÀ

**n-*[*[q.lll,T--;i-$
il:J*1ifu{"",:§:!::ifl,::"x,[ã:";;#Í1'+:::u:':i"i?"'x'i""1i'I17ffi 

l;'3

u: rr"xL: u;ll,iiq"14*1i*'f"lfJr"i;i,liJi"ff,Íii:: ;ilxxi#:yl?L:
s::llJ:L'""",:'.ri,1ff ::iltl3'""i'.,",'*

CLÁUSULA OUNTA . DA ADMINISTRAÇÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

s.1.AGerênciadaAta.d:l:!is.I:*:::T:ffi f ,Xi:Êf IXm:#"1""H,:,oo""ã"i:
Municipal coírespondente' nos lermos

'i.!lT'^." * Res,stro de-pÍeços onre 
$:::r:"â?T1::1i,,::".:''r:,I;;:"J: "t:"1'.""U:previamente autorizada peb Órgao ger€

Irtil"" r,*8"* r"t,,:*a ,.Iy T"J:'ffi ::[Íiã"+Í1j""$i],'í"[:'tfiii::r":*
ã.i. Ã-,tlrir"çao desta Atâ PoÍ or

""g'int""nl';t:ffffi;mento da câpacidade operacional do fomecedon

ti Âi'e*i" "'pt"ou 
oo Io'"T,ji!, 

"tnto) 
dos quantitatÚos do ,ote do instíumento

c) Náo exceder a 50o/o (cinquer

ii ff ',:::[.31 :l'ffisi:'.T"xtçffi:'.:'""3; 
j?"j,","ii"$:"tr"":ã11Tff 

':r"'::
PáÍina36157



Processo n9

R u blica;

PREFEÍÍURA MUNICIPAL OE ALÍO AT'EGRE DO PINDARÉ ' MA

Av João x)(lll' S'N _ Cêííro
CNPJ: Oí 812 8320001-21

preços pal-a o óÍgão gerenciadoÍ e órgãos paílicipantes' independente do número de órgãos

não panicipantes que adenrem

6'1. Os precos íegistrados para a empresa signatáíia deste instrumento sáo aqueles

rl":*"::: ll*gn?:[:T'f# Í"15T$i o o,oou,o do pÍeço unitáÍio ora resistrado

ÍllÉçd.:.'"ru;:,:l'""n:â'd:"i:Ê3trIii:'à,,,'oo"'1-t1"^'"r;33f illÍl
:;",;'ü;;;ã"l;i.,8o oà'prpo'tâ. "iãrã 

po. ÍorÇa de lesrslaÉo ulteÍior que asem o

oeÍmita.
b,l. Visando subsidiar eventÚals íeÚsoês' o órgâo gêíenciador rêalizará nova pesquisa de

3TT*"à or"* Íegistrado estáo incluidas todas as despesas relativas ao obieto (tÍibutos'

í","".U"rã "íu,bgens' 
êncârgos-sÔrjáts elc )'

6.6. A revisáo de preços oconeÍa *"t;ffi'ilü:; 17' 18 e 19 do DecÍeto n'7'8922013 e

cláusulas do edital

7.1 - o combustivêr deverá ser íomecido de t"S9,L1Y:,:: "^flYJ3Jnot;"# :i".lil;::':7 1 _ o combusrivêl devera ser lomeuuu us '"d;;#í;;; oo do.ur"nto de íeqursiçéo.
da Contratada. mediante apresentaçao iârc\ ôrô.rutos{sr soricttado(s) €da Contratada. mediante apreseÍrEçd"" "lrJ"ialãããió 'oã51 

produtos{s) soticrtado(s) e
preenchido com 

. 
a(s) ê-spe.dircâç:1"^ "":ffà--J;ü;niopat. trcando a pnmería vra empreenchido com a(s) êspec|Ílcâçl? """t'ê:l;;'úriopir. 'r,".noo a pnmería via em

devidamente assinado sobre canmDo' --,^. r^ .^ni.,tânrê .tevúamênle assinada,devidamente assinado, soDre *'*'": 
ã;"p;;;;.-õonii"t",nt", devidamênte assinada,

poder da Contratada " ." -tT-':1"^:1^ -^âcra.imênio:ffi;H# 'õõonút"ú no ato d-o-ao""t""i,n"nto'

;:r"l;,ã'ilã;àü*"rà;ebcimêntô para ab11::TLt:,
7 2 Frca Veoauu e iuu 

a de assinatura do contrato.
7 3 O fomecimenlo teÍá inicio a pafllÍ oa

8.1. o abastecimento d'n"t9 d: Y:i:'::"Íd":XJJ':i:1""*""iX"âi:[t:IilT:t":i3:S
em 01 {um) posto cle abastec'lmento' qu(

municiPalidade

mEExrA - oo PR!çe

rMÃ - MõDo DÉ;õB\EgrMENro

cERÃrs-.---oo FoRlEeEgeB

9.1. Manter, durante a vigência da ARP' todas as condíÉes dê habilitação exigidas no edital

de licitaçâo Íespêctivo
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PREFEIÍURÂ t'tuNlclPALoDE aiÍ§fLE- 
cecffíoDo 

Pll'tDÀRÉ - tta

CNPJ:01 612 8320001'21

I2 Exe@lar fielmenle o objeto desta. Ata' confoÍme termo de reíeÍên'c|ê' comunicãndo'

imêdiatamente, ao representanre ,"n., ;;'u;#';;;;ãáããr ou signatario qualqueÍ Íato

imoeditivo de seu cumprimento'
li'{'à"i;;;r-;" ;"tiÍcaÉes no Prazo ê§âbelecilo'

q /t Náo assumiÍ obíigaçoes Or" -'ir'rã.""ãii ou- prejudiquem ã cêpacidade de

;;";;"i""ii ãrsaísãó?:9-1T"J:sáffid"#.fi "àr.to* no interior ou DiÍetor do
o E À ôrêstâcáo do seNiço devera ser

ffiqt',:{.,üi#tr
dêvidamente atestada pelo llscal' -npostos, sêguÍos, taxas e encaÍgos decoÍÍentes do

-q 7 Responsabilizar-se por lodos os r

s?:tit:if§H:""'::Hl:il3es oe narititaçao e quariÍicaÉo exisidas' nos termos da Lei

n o 8666/1993. 
ço para ootiÍicaçóes e atendimento do§ seNiços que

I g. Fomecer têleÍone, e_Ínail e enoere

i^ür"1,%:lm::"':H?"1'"8: :jl"$",1"x* :T§[g:'::"âff'r"':$::':ffii" "#

lun'r.i$*:**t,*t;f f:ut;§$+*:[{*:ar:&I§§Hliür
rêduzindo essa responsabilidadê' a n

ugg,*+t';t',r,ru':F1;'tri;3[ç;n*,;.lirffi
ou de seus agentes'

CúUSULA DEZ. OBRIGAçôES ÉSPECIAIS DO ÔRGÃO GERÊT.ICIADOR

lo.í. GeÍenciar â ARP 
":" ':9:t-oi3ÍJ"J"r'"lj,l"t!2,113* o" ro.n."i-"nto paÍâ óÍsãos

í0.2. Notiíicâr o fomecedor para veflI

iHr''fi*:u":""1J;#:ffi"il""':',Í§êf lüli::1":::::J#f; ri"J"J,rii:
.têscumoÍimento das cláusulâs o

mnhecimênto da decisâo de aPlcaçi

ã'id;;;,. ;";""1 ou totalmente' a ARP'

P sRP.",»leor _C.Piffi

Folhas n".

Processo n1

Pásinà3als7



*

'§a l:

PRÉFEITURA IIUNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ ' MA

Av. Joào Xxlll' S'N _ câmro
CNPJ: 01 6'12 E320001-2í

11.1. Os óÍgãos signatáíios fiscalzarão o exato cumprimento dâs cláusulas e condições

estabelecidas no presenle instrumenlo -4^ ôvimirá ô íomêcedor da integÍalcstábelecidas no presenle lnstrumenro 
fiscatizaÉo náo eximirá o Íomecedor da integÍal

112 A omissâo, total ou Paícial' oa-

;;"'l*;iil;:"d;;;l"s enca;sos que-sáo dde suaa@nm.p:1"ifrL,.n"",o, 
oo *n,,.,o.

1 1.à. Cada órgáo participante ou aoeÍen'

1 3 r o pasam enro se rá eÍetu ado 
.m-edianre flg"1 :il11i ;l[:T" :[ 

til"iJ,x."f, lf ã
ãntrataàa.-na estrita oÍdem "ti9P9':-"j;'iil"- ril..i ,""". o.*"""da em duas vias'

í2.í. O reqistro do Íomecedor §erá cancelado quando:

li *:líul, ":*ffi".ff li"tJ:::i'fJ"""ifff ivatente no pÍazo estaberêcido pera

Áiáin-i"tãção, "", 1'stificatrva ac€ ável 
do, na hipótese deste se tomar superior àqueles

c\ nâo aceiláÍ reduzir o seu preço rêgls

p;atcádos no meÍcado ou :-^^ ,,, ou lV do câput do âÍt. 87 da Lei n" 8.666' de 1993'
.!t sôÍÍer sanÇáo prevista nos nclsosrlr

iiri:tã:t\:#,13iiii{"irmmxrur#J,::T:1u;'Hã";ff ,,ii,}:T
anteÍior será foÍmalizado poÍ despacno

i,*iã",nr,":s,?",i,1 "*3f'?",$" 
fl:i#i r',i"'"Xriii,llT l"l,'ii,,,illiJ?l"ll3,

ããrioa.ent" co,p'ovados e juslílcaoos:

a) por raÉo de interesse publlco ou

b) a Pedido do íomecêoor

*tr*'m'rr$ll,,gr§$:+frup;tffit+ü},tffi
Eljlt?f ";r,u,ro" cloqrmento com pÍlrzo de validade vencido ou inegular' o romêcedor

".*"+;ffi 
lçtt.d,.fr,[r:*ifr Tir*":*fl*i'''ffi :',:i*if,':J""':r

providência§ cabiveis'

FaúÍ1,rDo2tcmffiú-

Fi;;".-
lPro"".so 

n:

lg$sÂ.ã

úa-A oNzÉ - DA Fts94.

úúLAÍRÉ@!494UE!I9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ - MÂ

Âv. João x)(lll. s'íN _ cêntÍo
CNPJ: 0l .61 2.8320001-21

13.5. Caso a doolmêntaçáo esteja disponíuelna intemet' o póprio órgáosignatário podeé

baixá-la e canear para oa autos, sêm necessidade de comunicãr o Íato ao íomecêdor

iã.À. juit"ã"ãó" oa Nota Fiscal é recomendado que o fomecêdor Íaça con§tar' paÍa íins

oã p"óãa"nto, o noae e númeÍo do banco, da agênch e da conta conente' assim como sê

disoonivel. o número do fac§ímile.
iãIz. À 

-]oiroiáian" 
náo poderá apresenlar nota ÍiscauÍatura com CNPJ diveíso do

reoiskedo na Atâ de Reqistío de PreÇos.

iãlà.' Ã 
""t" 

nii"yt"rlrá apresentaáa em desacordo com o estabelecido neste Edital' na

náiã ae ómp"nrto, na Ata de Rêgistro de Prêços ou com qualquer circunstância que

oãü-""árii! ó á"g"mento será deiolvida à adjudicatária e nesle caso o píazo previsto no

;;iõ l3.i sLd intenompioo. A contagem do pÍazo pÍevisto para pagâmento será

iniciâda a partir da respêctiva regulaíizaçâo.
rà.g. t'r""[r, pagamento será-eÍetuad; à adjudicataria enquanto pendente, d: ]'q!'9iÉ?
qr-ralquer obrigaçáã. Esse fato náo será geÍâdor de diÍeito a reajusta mento dê preÇos ou a

atualizaÇão monetária.

'14.1. O documênto de cobrançâ (Nota Fiscal, Fatura, êtc-) deveÉ ser encaminhado ao

órgáo comprador, que teÉ o prázo de até 30 (triniâ)' na forma estâtuída-no Art 40 xlv' "a''

dilei no 8.6oolg3, ou intenomper o prazo, no caso de qualqueÍ incoÍêçáo detêctáda

i+.i. o oo*r"nto d" cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem êmendas

ou rasuras, Íazendo menção àxpressa ao número da Solicitaçáo de Empenho ê contendo

todos os dados da mesma.
14.2.1- O número de inscrição no CNPJ da empÍesa deverá ser o mesmo da

do@mentaÇáo apresentada para náultitaçao, da Proposta ComeÍcial e do documento de

cobrança, que serviu de base paÍa emissão da Solicitaçáo de Empenho.
'14.3- Tôdoà os kibutos incidentes §obrê os produtos ou serviços devêÉo estar inclu§os no

valor total do doq]mento de @bÍança, observada a legislaÉo t.ibutária apliúvel à e§pécie'

14.4. Quãlquer alteração de dados bancáÍios somente será permitida dêsde que eÍetuada

em papeltimbrado da empÍêsa, assinada poÍ repíesentantê legal, devidamentê comprovado

por'documenlo hábil e encáminhado ao óÍgão compaador' antês do processemento do

rêspectivo Pagamento.
14.b. No dodmento de cobrança náo deverá conslar descÍiÉo estranha ao constânte da

Solicitação de Empenho ê Termo de Referência.
14.6. A Contratada apÍesentará mensalmente à Contratante as Notas Fiscais para o ato de

atêsto, liquidaÉo e pagamento do produto Íomecido' acompanhadas das primeirãs viâs de

Íequisiçáo de abastecimento êmitidas pêla Municipalidade.
14i7. Ci pagamento oos combustiveis Íomecidos será eÍetuado, por mêio de ordem banéria

emitida eni nome da Contratada, para cÍédito na contia coíÍenle poÍ ele indicâda uma vez

satisÍeitas as condições estabelecidas no Conttato.
14.8. A Nota Fiscaj deveÉ ser emitida de acordo as respectivas quantidades do produto

fomecido, com preço unitário e preço total, deduzidos o desconto aplicado no pÍeço máximo

da Tabela de Êr"ço oa nue, @Írêspondente a semana do falúramento' conlêndo áinda o

PP SRI nr ixll/2022 CPI,'PM^^P/M
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OOÉEÉIÍI'RA I,NICIPAL DE ALÍO ALEGRE DO PINOARÉ - MA

Av Joáo 
''Xlll 

SlN - C2íitÍo
CNPJ: 01 612 832íP01-21

êndereço do rocar de entresa'.d€!-end" 
o:'10",§!:: ""Jff0;i,íJi""t",1"" T:o'lTto:"";

orodutcrs e anexo a impressao

[iii])ii,,ã"pg"i or/preco) que compíove€s§l"o*J"Jilo","" 
o,rooniveis no site da ANP

i+.b. no caso oe náo seÍ apresenula- a 
J'5!"riü'o" oã r"ü, n" semana conespondente ao

(hflp:/ íw\l,.anp.sov.b1p'9-). tT.ll: ::rã'ilrà"ã,rã."nr" o varor médico orçâdo no

iahrramento, seÉ utilizado @mo Dâse I

',"j",T"^tá"tffiffi [*:ti]zo de 30 rtnntal dias úters para eretuaí o pasamento- contado da

dâta de recêbimento da Nota l-rscar' 
"::á"" 

õ"";"?; tator impeoitivo provocado pela

contrêtâda.

1 5. 1 . Nos teÍmos do art T' da Lei no 
l 9 !?1, 1',::1 I1:"##:T.trlX5i"":inÍ:r#

:'ú,1":".:T::: ',',í[,"',""á.ii l, ,li;i'"'liã-'"í :*]'i"lm:l ;ytr'.:§.i.i]5i:
t'.li1i;ÍXl*,i;'"i'#*::;ii"llll,:'f.{iiii*l:":*:j:*,,LÊ".,ff:1""".::$1:ààastramento de fom"""9:'::: :y^: ;#lT ;Ji:"" #,ei"" "à"t" 

Editar e das demais
prazo de até 05(cincol ?l9l: t^?l p'"1'''"'
ã";;"iiffir':t"§;""l"jtflf;ox"fi"non" o" PÍeços' quando convocada dentro do prazo de

*"0*Bfiil"Jotlfil;ta 
de empênho' qúando convocacla dentro do prazo de visência da

Ab; 
c1 Apresentar d"*rn:"t"g-o.3111;" 

"isidos 
para o cename:

ai Deixar de aPresentar documet

;í ;:iãil;f;''h;;"" ÍÍaudaÍ a execuÇáo dâ obrisaçáo assumroa;

O Não mantiver a ProPosta' -

,,,,,1iJ"'.1ithg;:ff l,lilt"f 
t:::,,gttí*#*:t""ll,l"i;1ti3;333'T,:

düsffi ;"#",fr {:},*}"'""""ft "à:ry,"1{"**ffi '"tl"H 
j:'â''i::

Denalidades.
a) adveÍtênciai
bl muta de:

*#stf ;i,,11t6gâ?ül*,ry+,"J'#l;qdfficonÍgurâr inexecuÉo total d

unllateral da avença;

ràktiçxir'ry;1Éijffi .g.lr'âiTffii-*qffi :Hr:
20 (vinte) dias, e a cntêno o

Folhas n'-

ú-suLA oulNzErDi§ § lólrtttsrnlrvas

íi-sRPn'u)1/ron-CPL'PMAP^rÀ
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lãil'".n"
lProcesso
\Rublica:

objeto, de Íorma a configurar, nêssá hipótêse, inexecuÇáo parcial da obrigação
assumida;
b.3.) 3olo (três por cento) ao dia sobre o valor do bem, no caso de atraso injustificado
paÍa subsítu(Éo do objeto que apres€ntar deÍeitos de fabncação durante o periodo
de garantia, limitada a incíJência de 10(dez) dias. Após esse pràzo, e a critério da
Administraçáo, poder"á configurar inexêcuçáo parcial da obrigaÉo assumida;
b.4.) 40% (quarenta por c€nlo) sobre o valor do bem, na hipótese de atraso por
periodo superior ao previsto na álínêâ "b.3';
b.5.) l0% (dez por cento) sobre o valoÍ total adjudicado, no caso de não aceitar
manlea o comprombso assumido quanto aos preços registrados, ou em caso de
inexecuÇão total da obígaçáo assumida;
c) suspenMo temporáÍia do direito de participar de licitaÉo e impedimento de
conlratar com o PMAAP, pelo prazo de até 2(dois) anos;
d) declaÍaçéo de inidoneidade para licitar ou conlralar com a Administração Pública.

í5.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, seÍá descontado de
pagamentos eventualmentê dêvidos pelo PMAAP à adjudicãtáÍia ou cobrado judicialmente
por mêio da PÍocuradona Geral do lúunicipio
í5.3. As sançóes previstas nas alíneâs 'a', "c' ê "d' do subÍtem í5.1.1 poderão seÍ
aplicâdas, cumulativamente, à pena de mutta
15.,í. As penalidades previstas nas alíneas C e "d" do subitem t5.1.t também poderão ser
aplicadas â adjudicâtária ou ao licitante, conÍorme o caso, que tenhâ soÍrido condenaçâo
dêfinitiva por fràudar Íêcolhimênlo de tributos, píalicar êto ilícito visando a fustÉr os
objetivos da licitação ou demonstrar náo possuir idoneidade parê contratar com a
AdminislraÉo.
15.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contado da intimaÉo por parte da PMAAP, o rêspeclivo valor será encaminhado para
execuÉo pela ProcuÉdoria Geraldo Municipio
í5.6. Do ato que âplicar a penalidadê câberá recuÍso, no píazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimaçáo, podendo a Administraçáo reconsiderar ou não sua deciság
ou nesse prazo encaminhá-lo devidamentê inÍormado para a apreciaÉo e dêcisâo superioí,
dentro do mesmo prazo.
15.7. SeÉo publicadas na lmprensa Oficialas sânções administíativas previstas no subitem
15.1.1, c, d, desta ARP, inclusive a reabilitaÉo perante a AdministÍâçáo Pública.
15.8. O Possivel óÍgáo aderente a ARP seÉ o responsável pelas sanÉes administrativas
aplicáveis ao Íomêcedor, inclusive aplicaÉo da pêna píevista nesta ARP, de acordo com o
que preceitua a Lei no 10.520/02, no 8.666,§3 e pelos Decretos no 7.892/2013, n" 3.555/2000
e regimênto intemo coírespondente.

LA DEZESSEIS - DOCUMENTOS APLICÁVEIS

'16.í. Esta Ata de Registro dê Prêços vincula-se às disposiçôes contidas nos documenlos a
seguir especíicados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas paÍles:

a) Edital dê PÍegão PRESENCIÂL SRP no 001/2022 - PÍoc. 387/2021, Termo
de Referência que acompanhou o edital;

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ.
Av. João Xxlll, SrN - C€ntro
CNPJ: 01 .6'l 2.832/0001-21

PP SRP,f nr l/1,r, -CPI,/PM 4íÂ
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b)
c)

PREFEITURA MUNICIPÂL DE ALÍO ALEGRE DO PINOARÉ - MA
Âv. João XXlll. SrN - Cêntro
CNPJ: 0í .61 2.832,000í -21

Proposta escrita do fomecedor ou negociaÉo/recomposiÉo de pÍeço.
Ata da Sessáo Públicâ.

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS PRERROGATIVAS DO ÔRGÁO GERENCIADOR

17.1. O fomecedor reconhece os direitos do órgáo gerenciador rêlâtivos ao presente
inslIumenlo:

a) Modifié-lo, unilateralmente, para melhor âdequaÉo às finalidades
interesse público, nos termos do Art. 65 da Lei n" 8.666/93, respeiiados os direitos
Fomecedoí:

b) Cancelá-lo, total ou parcialmênte, nos casos especificados no 411.20 e 21 do
Decreto 7.892/2013.

c) Rescindir nos enumerados nos Art. 77, 78, 79 e 80 da Lei no 8.666/93;
d) Aplicar as penalidades motivadas pela inexecuÉo, lotal ou pa.cial, destê

instrumênto;
e) Fiscãlizar junto com os demais órgãos signâtáíios, o foÍnecimento dos

maleriais.

USULA DEZOIÍO - COMUNIC ôEs

í 8.í. As corespondências expedidas pelas partes signatárias deveráo mencionar o númeÍo
deste instíumento e o assunto êspecifico da conespondência.

íE.1,1, As comunicaçoes feitas ao óígáo gerenciador deverão §êí endereçâdas à

Énereruna uurutctpaL DE aLTo ALEGRE Do PTNDARÉ - MA - PMAAP
coMISsÃo PERMANENTE DE LICITAçÃO . CPL

Avenida Presidênte Médici. s/n, Centro. Allo Alegre do Pindaré - MA.

18.2. Eventuais mudânçâs de endere@ do órgão adêÍênte ou dos Íomecêdores deveráo ser
comunicadas por escrito ao órgáo geíênciadol'.

c LA DEZENOVE - DAS D S FINAIS

19.1. A Solicitâçáo de Empenho, uma vez emitida, náo substitui o instrumento da ARP.
19.2. Todo instrumento de procuração devêrá constar Íirma reconhêcida do mandante, nos
termos do Art. ô54, § 2o, do Côdigo Civil Erasileiro.
19.3. O fomecedor obriga-se a manter em compatibilidade com a§ obrigêções por êle

assumida, com todas as condiçóes de habilitaÉo e qualificaÉo exigidas na licitaçáo e a
cumpriÍ fielmente as Cláusulas oaa avençadas, bem como com as normas pÍevistas na Lei

no 8.666/93 e legislação complemenlar, durante a vigêncla desta Ata de RegistÍo de Preços
'19.4. Os casos omissos serão Íesolvidos em reuniôes formais teito oelo Fiscal da Ata de
Reoistro de Precos com a emDresa contralada ou seu DÍocurador e a qúem interessâÍ.

do
do

t,t,slt,". r,r:,rt:-rL,t,t,rtl,rllh

Páginà 43/51



Folhas no.

20.í. Paía eícácia do presente instrumento, a PMAAP ProvidenciaÍá sêu extrato dê

;úii""çd nà l.pt"n"J oficial do MuniciPio, em conformídadê com o Dêcreto no

3.555/2000.

2't.l.FicâelêitooForodaComarcadesantaLuzia/MA'responsávelpeloMunicípiodeAlto
ÃrãgÉ dá ÉinOaren'In. para dirimir quaisquer @ntÍovérsias advindas da execução desta Ata

de Rêgistro de Preços.
zi.i. É pot 

""t"r"til 
oe acordo, após lido e assinado' as partes firmam a presêntê ARP em

ó21àuas) vus oe igual têor e íorma, para um §ó eÍeito legal, ficando uÍna via arquivada na

oeitnciá s"toriatoIe r-icitaÉo do órgáo gerenciadoÍ, na foÍma do Art. 60 da Lei no 8'666193

de---. .... . ................. de20...

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ - MÂ

Âv. João Xxlll, SIN - Cêntro
CNPJ: 01 .61 2.832,0001-2'l

Responsável legât da CONTRATANTÉ

Responsável legal da CONTRATADA
TESTE[.4UNHAS:

PP SRP n'0ol/1012 CPI./PMÀ P 'i
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PREFEIÍURA iIIUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÊ . MA
Av. João Xxlll, SrN ' C€Írtro
CNPJ: 01 .5í ?-E32/0001 -21

PREGÃO PRESENCIAL SRP NO OO1'2022 - CPUPMAAP

coNTRAÍO N" _/2022/PMAAP

ANEXO V

MINUTA DO CONÍRATO

EA

TERMO DE CONTRAÍO DE COMPRA E

VENDA QUE ENTRE SI CELEBMM O

MUNICíPIO DE ALTO ALEGRE DO
PINDARÉ, ATRAVÉS DA SUA
SECREÍARIA MUNICIPAL

CNPJ

O MUNICiPIO OE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ'MA, ATTAVéS dA SUA SECRETARIA

úUrurcplr- Oe SeÚOe, sediada na Av Joáo Xxlll' S/N - Centro, Alto AlegG do

Éinoãonfe, CNPJ n" 01 .612.832/0001-21 , neste ato representada respectÚamente pela

"r" 
s""."tári" Municipal de Saúdê Srâ. MARIA DAYANE MAROUES, b€sileira' casâda'

Éortaaor" ao RG nà 014570112ooo 1/ssP-i,'tA ê inscÍita no cPF sob o n' cPF:

ôãàü Mú0, "" 
SÊCRETARIA MUNICIPAL DE ASS§TÊNClA SOCIAL, ÍRABALHO E

óióÀoÀrlia, sediada na sediâda na Av Joáo xxlll, S/N - centÍo, Alto Alegre do

Éiná"ãrva,'cNp.r N" 01.6't 2.832/ooo1-21, neste ato rêpÍesentado respeclivamente pela

báoãiátl" üúi",p"r de Saúde Sra. ÊLzA MARIA SANTOS Do NASCIMENTO' brasileira'

àsaoa, óortaooá oo RG n'77592797-0 SSP/MA, e inscrita no CPF sob o n'€44'413 803-

;r: *";d;te e domiciliado na Rua Nova, no 403, Baino - Centro, CEP n" 65'398-000'

àãi"rÃiã áLno.ln"oa cONÍRATANTE e a empresa 

-inscrita 

no cada§tro

úàcionatde pessoa Juridica _ cNpJ do Ministéíio da Fazendâ sob o no_ estabelecida

Íinsêrir enderêco comploto), neste ato denominada CONTRATADA, representada por

I;;;;;ãô.i, sennorlal (quatiÍicação do signaÉrio do,contrato), inscÍito no cadastro

àe Pessoa F-isi; - CPF, sob o-, poÍtador do R'G' n" 

-de 
acoÍdo com a

;ú;;-;úçã" legal que lie é ou-iorgada por 

-(ins€rir 

qual dos instrumentos:

p,L'"uàiaàl""nt-"to socialrestatuto ;ocial) RESoLVEM cêlebÍar o ]] re§ente contrato

à"*rr"nG da licitaçao na modalidade Prêgão PRÉSENCIAL . sRP n o

ôótlzOu zlCpuplaelP á do Procêsso administÍativo n o 387'202tlsecreúria Municipal

ã" 3ãt:aá, io. tr"o"mento da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2oo2' do DecÍeto no 10'024'

ãÀ zo aã 
""t".uto 

o" 2o'!9, da Lei n" 8.666, de 21 de junho dê 1993' da Lêi n' 10'520 de

;;;; úÀ;;; 2oo2 e na Lei no 8.078' de 1990 - código de Defesa do consumidor'

medianle as sêgurntes cláusulâs e condiÇóes.

,I. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

í.í. O objeto do presente Têrmo de Ajusle reÍêre-se a ConlrataÉo de, p-es§oa juÍídica

ó!à r"í1*rÀtá sob demanda, de combustiveis (gasolina comum e óleo diesel S-10)'

, NA FORMA ABAIXO:

PP SRP N'(»I /]O]2 _ CPt ],I'MAAP/MÂ
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Folhas no

Processo nl

PREFÉITURA ÍÚUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÊ ' MA

av Joáo Xxlll' S'N _ C€ntro
CNPJ: 01 6'Í 2 8320001'2í

ôe€abastecimentodafrotadeveiculosdasseq.etariâMunicipâldeSaúdeêAssistência
6ãJ"il?à"uãiiiã'li-ciã"àã",á o" uunicrpio oà Alto Aresre do PindâÍé' que-^disPonha de

1 /,,m1 nôslo ae aOasteci"mlnto' com sede a pelo ao menos 40km de

:ffi#:;; !.lii"áJ r'li,-" 
"'É'" 

; qu" r.'n"ion" diaíamente' 24h por dia'.-conrorme

;##rLô;-; qàntt"tr,i" estaóebcidos no Ediial do Pregão identificado no

preâmbulo e na proposta venceoora, oiluais integram e§te instrumento' independente

de transcÍiÉo.

í.2. DiscÍiminação do objetoi

seia exte,sa - deverá ser
Noâ exoficaliva: A tabla acma e fie
meneionado que constatá em 'oo"ut"nlo i§nso"' 

-deuendo 
compatibilhar'se com aquela

';;,;;i;';;1;;,;;; í"i",é,cia e com a pÍoposta vencedog

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1.O prazo de vigência deste TeÍmo de Contraio terá início a paÍtir da data de

assinatura do contÍâto qu" o"r"r" ,ái ,igê*i; aÉ l1l12t21_, pÍonogável na forma do

art. 57, §lo da Lei n" 8'666 de 1993'

3. CLÁUSULA TERCEIRA- PREçO

3.1. O valoÍ do pres€nte ÍeÍmo de Contrato é de R$

ar.5i. Estma-se q,,e o ctlrLor;ràma de desembolso será o valor globel diluido

mensalmênte de forma eqúitatNa 
'ie 

zliúzole' conÍorme quantitativo solicitado (sob

;il;;;;: ;;" Lrm"" o" àtin"a'o",inúio iÚ do art 40 da Lei Federal no 8 666/e3'

i-i. rl" ,âr"ià"ir" estao inctuioas iãoãs as despesas ordinárias diÍetas : ]"-d]:,1".:
;il;";;;;;;àÉ" contÍatual, nclusive tributos e/ou impostos' encarsos soctars'

;#;il;Jà;;Jiã;;ããrios, Rscais "-àÀá'"i"i" 
incidentes' iaxa de administraçáo'

ilãt",'iãô-rià ã 
",;tt* 

necêssários ao cumprimento integral do objêto da contÍatação'

4. CLÁUSULA QUARTA - DOÍAçÂO ORçAMENTÁRN
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4.í.As despesas clêcorenlês deslâ contralaçáo esláo programadas em dotação
orçamentária própria, previsla no orçamento do Município, para o exercicio de _,
na classifrcaÉo abaixo:

xxxxxro«xxboo«xxxro«xxx)oo«

5. CLÁUSULA OUINTA - PÂGAMENTO

5.í, A Contratada apresentaÉ mensalmente â Contíatante as Notas Fiscais para o ato de
atêsto, liquidaçáo e pagamento do produto fomecido, acompanhadas das pÍimeiras vias
de requisiçáo de abastecimento emilidas pela Municipalrdade.
5.2. O pagamento dos combustiveis Íomecidos seé etutuado, por meio de ordem
bancária emitida em nome da ContÍatada, pâra crédito nâ @nta @rrênte por ele indicada,
uma vêz satisfeitas as condiçoes estabelecidas no ContElto.
5.3. A Nota Fiscãl deverá ser emitida de acordo as respectivas quantidades do produto
fomecido, com preço unitáío e preço total, deduzidos o desconto aplicado no pÍeço
máximo da Tabeh de Preço da ANP, corespondente â semana do Íaturamento,
contendo ainda o endêíeço do local de entrega, devendo, ainda ler no veÍso, o atesto do
recêbimento dos produtos e anexo a impÍessáo das tabelas disponiveis no site da ANP
(http/www.ânp.gov-br/preco) que comprove as reÍeréncias.
5.,t. No caso de não ser apresentada a impressâo das tabelas disponíveis no site da ANP
(htto./^vwv/ anp qov bÍ preco) para fins de aferiçâo do valor na semana coÍÍespondente
ao faturamento. será utilizado como base para Íins de fatuÍamenlo o valor médico oÍçado
no reÍerido processo licitatóÍio.
5.5. A PMAAP terá o prazo de 30 (t.inta) dias úteis para efetuar o pagamento, contado da
data de recêbimênlo da Nota Fiscal, desde que não hajâ fator impêditivo provocado pela
Contratada.
5.6. Não seráo ebtuados quaisquer pagamentos enquanlo perdurar pendente de
liquidâçáo de obrigâçôes em vinude de penalidades impostas por inâdimplência
contratual.O pagamento daÍ-sel diretamente na conla conente da Contratada, junto ao

PREFEITURA MUNICIPAL OE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ . MA
Av. João Xxlll, S/N - Centro
CNPJ: 01 .6'1 2.832/0001 -2'l

Banco _, Agência no _; e Conla Conente no

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE E ALTERAçÕES

6.1. O preço contrâlâdo é fixo e irÍêâjustávêl.
6.2. Evenluais alteraçôes contratuais reger-sêáo pela disciplina do aÍt. ô5 da Lei n'
8.666, de í993.
6.3.A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os
âcíéscimos ou supressóês que se íizeíêm nêcêssários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cênto) do valor inicial atualzado do contrato.

PP §RPn'ml/201? -( Pl.&MÀAP/M^
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Folhas n'.

PREFEITURA MUNICIPÂL DE AL]O AIEGRE TIO PINDARÉ - MA
Av. Joào XXIll, SrN - Cê ío
CNPJ: 01.612.8320001-2í

6.,1. As supaessôês resultantes de acordo cêlebrado entre âs paÍtes contÍÍItantes
podeÉo excêder o limite de 25% (vinte ê cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contr:úo-

*

7- CLÁUSULA SÉTIMA - EXECUçÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.í.O fomecimento se dará sob demanda, dê acordo com as necessidades e
quântitativos solicitados pela CONTRATANTE, mediante emissáo dê ordem de
Íomêcimento emitido pela mesmâ, duranle o periodo de v(lênciê do contrato.
7.2. As condiçóes de exêorçáo e re@bimênto do objeto sáo aquelas prêvistas no Tormo
de Rofeíôncia, documento intêgrante e apênso a oslê contrato.

8. CLAÚSULA OÍTAVA - FISCAL|ZAÇÃO

E 
1. t l_s9f!z9!á9 d! execrrçáo do objero será eferuada por RepÍesenrante designado

pela CONTRATANTE.

9. CúUSULA NONA - OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE E OA CONTRATADA

9.í. As obrigaçóes da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquetas previstas no
Termo de Refêrência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- SANçÕES ADMINISTRATIVAS

10.í , Comete infração administrativa nos termos da Lei no 8.666, de í993 e da Lei
no 10.520, de 2002. a Contratada que:

10. í . í inexecução total ou parcBlmenle qualquer das obrigaÇôes assumidas em
decoÍÍência da contrátaÇáo;

19 1 2 ensejar o retardamento da exeqlÉo do objeto;
í 0.1 .3 Íraudar na exêcuÉo do contÉto;
10.'1.4 coÍnportar-se de modo inidôôeo:
10.1.5 cometerfraudefiscal;
í0.1 6 não mantiver a pÍoposla.

10-2 - A_ContÉtada que comeler qualquer das infl-aÉes discÍiminadas no subilem
acima lcará sujeita, sem prejuizo da responsabitidadá civit e criminãi ás seguintes
sançôes:

10.2.1 advertência por Íaltâs leves, assim entendidas aquelas qte não
- acâÍretem preiuizos significativos para a Coniíatante;
10.3 - multa moratória de 0,3% (zero virgula três poÍ cento) por dia de atraso
injustificado sobre o vatoí da pârceta inadimplida, ate a oãta oo eÍeirvo inaáimptemento,
observando o limite de 30 (lrinta) dias;

PP sRP no 0n /10? 2 - CD./PMÀAP/M^
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João Xxlll, S/N - CêÍtro
CNPJ : 01 .61 2.8320001-21

í0.3.1 multa compensatória de 10ôÁ (dez por cento) sobrê o valor total do
contrato, no caso de inexecução totaldo objeto;
10-3.2 em caso de inexecuçâo parcial, a multâ compensatória, no mesmo
pêrcentual do subitem acima, seÉ aplicada de foÍma proporcional à obrigaÉo
inadimplida;
10.3.3 suspênsáo de licilar e impedimenlo de contratar com o órgão, entidade
ou unidâde administíativa pela qual a Administrâção Públicâ opera ê atua
concrêtamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4 impedimento de licitaÍ e contratar com o Município de Alto Ajegre do
Pindaíé/MA com o consequenle descredênciamento no Sistema de Cadastro
Pópno da PMAAPP/MA pelo prazo de até cinco anos;
,0.3.5 declaraÉo de iniloneidade para licitar ou confalar com a
Administrâção Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniçáo ou até que sêja promovida a Íeabilitaçáo perante a próp.É autoridadê
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a ContÊttada
ressârcir a Contratante pelos prejuizos causados;

10.4 Também ficam sujeitas às penatidades do art. 87, t e lV da Lei no 8.666, de
í993, a Contratada quei

10.4.1 tenha sofído condenação defnitiva por prêticâÍ, por meio dolosos,
fraude Íiscal no recolhimento dê quaisquer tributos;
10.4.2 tenha praticâdo atos ilicitos visãndo a frustrêr os objêtúos da licitaÉo;10.4.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de aios ilicitos praticados.

10.5 A aplicaçáo de quatquer das penalidades previstias realizar-se-á em processo
administrativo qúe âssegurârá o contradilórjo e a âmpla defesa à Contratada,
observando-sê o procedimento previsto nâ Lei nô 8.666, de 1993.10.6 A autoridade competente, na aplicaÉo das sançôes, levaíá em consideíação
a gÍavidade da conduta do infrator, o câráter educâtivo da pena, bêm como o dano
causado à Administraçáo, observado o píncípio da proporcionalidade.
10.7 As penalidades seÉo obÍigatoriamente registradas no Sistêma de Cadastro
Propno da PMÂJMA

1í. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO

tí.í. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei nô 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei. sem prejuizo das sanÇoes apliéveis
1í.2. E admissível â tusáo, cisâo ou incoÍporaçáo da contÍatada com/em outra pessoâ
juídica, desde que sejam observados pela nova pêssoa juridacâ lodos os requisitos de
hâbilitaçáo exigidos na licitaçáo originat; sejam mantidas as demais cláusulas e
@ndições do contrato: não haja prejuí2o à execução do objeto pacluado e haja a
anuência expressa da Admini§tração à continuidade do contrato.
'l'1.3. Os cásos de rescisáo contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

PP SRP n'(x)l /2022 - cl,UPl,ÍA^P,À{
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PREFEIIURA MUN|CIPAL DE ALTO ÂLEGRE DO PINDARÉ . MA
Av. João Xxlll, S/N - Cêntro
CNPJ: 01 .6'1 2.832G{0í -21

11.4. A CONTRATADA reconhece os daÍeitos da CONTRATANTE em caso de Íescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lein" 8.666, de í993.
í1-5.O termo de rescisâo será precedido de Relatório indicâtivo dos seguintes
aspectos, conÍoÍme o casoi

í1.5.1. Balanço dos eventos cont.atuais iá cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
1í.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
í í.5.3. lndenizaçóes e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÔES

12.1. É vedado à CONTRAÍADA:
12.1.1. cáucionar oú utilizar este Termo de Contrâto para

financeira:
,2.'t.2. intenompêÍ a exec!çâo contratual sob âlegaçáo de

parte da CONTRAÍANTE. §€lvo nos cásos previstos em lêi'
'12.í.3. SubcontÍatar.

qualquer operaçâo

inadimplemento por

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANÍE, segundo as disposiçóes

contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lein' '10.520. de 2OO2 e dêmais normas gerais de

ti"it"ço"" " contratos admini§trativos e' subsidiariamente' segundo as disposiçóes

conÍâas na Lei no 8.078, de 1990 - Código de OeÍesa do Consumklor - ê normas e

principios gêrais dos contratos.

í4. CLÁUSULA OÉCIMA QUARTA - PUBLICAçÃO

't4.í.lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicaÉo deste inslrumento' por

"rtàtà, 
no oiatio Of"ial do Município. no prazo previsto na Lei no 8 666, de 1993'

15. CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - FORO

15,1. O Foro para solucionar os litíglos que decoÍrerem da- exeqJÉo deste Termo dê

ôo"tr"lo i"ia'" da comarca de Sãnta auzia/MA' responsávêl pelo Município de Alto

Alegre do Pindaré/MA.

validade do pacluado, o presente Termo de Contrato Íoi lavíado êm três

igrrii"ot, qu!. depois de lido e achado em oÍdem, vai assinado pelos

de 20.....

Para firmeza e
(três) vias de
contraenlês

pPaRú!»r:ox: cP!filÀ{t',l!t{

de.....................-.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO AIEGRE OO PINDARÉ. MA

Âv- João XXIll, S/N - C€ntro
CNPJ: 01 .612.832/0001 -2'l

PÍocesso

Rublica:

Responsável legal da CONTRATANTE

Rêsponsávêl legal da CONTRATADA
TESTEN4UNHAS:

pP sRl n"{rol/:oll -CPLI)MÂ P /A
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