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tA ASSESSORIA JURIDICA DA COMISSÃO PERMANENTE DEUCifAÇÃO 
;iÀ  

ASSUNTO EXAME DAS MINUTAS DE EDiTAL MINUTAS  DE cop4TgAT( E. 

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

R'EF PREZÍÂO PRESENCIAL 	/2021 Processo Administrativo H° 448/2021 
OBJETO REGiSTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÁO DEEMPRESA E$PECIAUZAD 

..ÇOS...............................EdsiQ"•ui•• 1. 

FINAL t:G.EStÃc:bEflSlbllO.S  

PARECER JURÍDICO  

Princípio da Legalidade. Exame da Minuta de 

Edital Minuta de Contrato e anexos Ari. 38,  

parágrafo único, da Lei n° 8.666/93. Controle 	 

Preventivo da Legalidade. 

Trota - se de 	consulta formulada pela Comissão. Permanente de 

Licitação acerca da legalidade das regras ,o- condições fixadas nt minuta do Edital 

Contrato referente ao Procedimento Ucifafórío na Modalidade PREGÃO  
PRESENCIAL cio lpo Menor Preço Global, Qbjetivando o Registro de Preço4 nQs 

termos cio Lei n° 10420 do Decreio r° 7.746, de 05 de junho de 2012, da lnstruçao 

Normativa SUPI/MP n0 01, de 19 de janeiro, de 2010, doT..ei Complementar n°123, 
de 14 de dezembro de 2006, da Lei n,0 1.1.488, de 15 de junho de 2007 do Decreto 

n° 	538. de 06 de outubro de 2015, Decreto 7.692, de Janeiro  de 201.3. apflcando- 
se subsidiariamente a Lei n°5.66611993. 

E o importante a relator.  

1? Pfefitd ii710ENTR0, 
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Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica da Posta vem por meio 

deste apresentar parecer acerco da pretensão postulado pelo interessado, 

bern corno verificação  da 2 .análise dos autos, com base nos dispositivos legais 

e em conformidade com o atual entendimento jurisprudencial dos Tribunais. 

Antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer, é de ser 

verificado  que a condução da análise técnica jurídica é vinculada à 

atividade prevista legalmente da função do advocacia, em especial 

conforme disposlo na Lei Federal n. 8.906/94, que estabelece o Eiatuto da 

Advocacia e da OAB. 

Nesta forma, para a confecção do presente instrumento, é de ser 

observada a intenção do profissional e o seu caráter opinativo Art. 2°, § 3° da 

Lei referida), corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do 

responsável, gestor, lá que este poderá ou não seguir a opinião técnica 

segundo sua c~onvenièncicL e finalidade. 

Cumpre esclarecer que o parecer emitido por prpcufttdor ou 

advogado de orgto da odmin[stração pública nIo é cto administrafivo, e sim 

urna opinlao emitido pelo operador do Direita, opinião teenicojundica quë 

orientou a cdmfritsfrador na tomada de decisôo 	na pratica 	do ato 

-adm1tiistratt&  

Trqto-se, assim, de opnIao não vinculonte, a. ,,, cil 

ova adstnto. Esse entendimento é compartilhado por 

e pontua 

o administrador não 

1-tety Lopes Meirelles 

"O parecer tem caróter meramente ppinativo, não vinculado o 
Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões, 
salvo se aprovado por ato subsequente. Já então, o que subsiste 
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Perfilha, ainda, ci mesma posição, a pcotessora Manci Sit 

'Quando a lei o exige corno pressuposto paro .a pra ica de ato 
final. A obrigatoriedade diz respeito à solicitação do parecer (c.  
que não lhe imprime caráter vinculonte. Por exemplo, uma lei  
que exijo parecer jurídico sobre todos os recursos 
encaminhados co chefe 	do 	Executivo; 	embora naja 	 
obrigatoriedade de ser emitido o parecer sob pena de 
ilegalidade do ato final, ele nõo perde o seu caráter opinctivo.' 

Nsté sentido, cdb.ed ressalva 1à,&ii&de que do, gestór.público  

na condução da Administração Público, subordinando-se, contudo, às 

vertentes das normas de regência, em especial, os Princípios Constitucionais 

do Direito Admintstrativo. 

Assim, considerando a presente peça como opinião técnica,  cabe ao 

gestor proceder aos demais aios conforme sua conveniência, ficando o 

mesmo livre para deferir our indeferir o pedido formulado nestes U_10 0,5— pelo 

Interessado, independentemente da opinião final do presente parecer. 

Pê:if es es dIVd 
	

ssGrnos ci análise da peddP, 

De ordem da Corntssõo Permanente de Ucitcição foi encaminhado o 

Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço 

Global, para análise desta Assessoria, expediente que versa sobre a análise 

de Minuta do Edital e Anexos conforme exigência do art. 38 paragrafo único, 

da Lei n° 81666/93, aplicável de forma subsidiaria a modcilldode Pregão por 

força do art. 9C  da Lei nt 10.520/2002. 

V. LEI N°10.520, DE 7 DE JULHO DE 2002. 

Ad.  lO  Paro aquisiçõo de bens e serviços comuns, poderá ser 
adotada a citdçào na modalidade de preado. qucsera regido 
por esta t.ei. 

Pri 	 1,3 
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Paragroto Ünico. Consideram-se bens e serviços comuns, para 
os fÇns  e efeitos deste arligo, aqueles 	cujos padrões 	de 
desempenho e qualiddde possam ser oetivomene definidos 
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Infere-se que a modalidade de licitação denominada Pregõo se 

adequa a espécie, visto que é a modalidade licitatória 	utilizada para 

aquisições ou contratações de bens e serviços comuns, estes, cujos padrões 

	

desempenho  e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por 	 

meio de especificações usuais no mercado o que de fato se obselva na 

modalidade escolhida. 

NO caso em tela, a análise do presente parecer é restrilo aos parâmetros 

determinados pela Lei n°8.666/93, pela Lei n° 10520/02 Decreto n0 3.555/2000 

e Decreto 7.892/20 13. 

Nos lermos da consulta, ulcro da mesma reside na possibiUd 
	

dê 

utilização da modalidade preg ) presencial para a contra ação do 

ora mencionado, 

A proposta tem fundamento iurídico nos diplomas legais, 

a saber: 

regulada 

"Institui, no 

Pregão é a 

pela Lei 10.520. 

Âmbito da União, Estados, 

nova modalidade 

de 17.7.2002. 

de 

cula  a 

Distrito 

licitação, 

ementa: 

Federal e 

Munidipios, nos termos do-art. 37, XXI, da 	onstituiçõo 

Federal, 	modalidade 	de 	licitação 	denominada 

Prego. 	para aquisição de bens e senliços.comuris. Nos 

termos do citada diploma, consideram-se bens e 

seMços comuns 	aqueles cujos 	padrões 	de 

desempenho e qualidade possam ser objelivamente 

definidos no edital, por meio de especificações usuais 

no mercado. MERIRELES, Hely Lopes. Licitação e 

contrato adrninistraiivo. 14 cd. São Paulo: Malheiros, 

2006, p.130-104 

Portanto, a modalidade Pregão Presencial poderá ser utilizado para a 

COflfrOtOÇøQdo,  objeto, ora ËOflÇIDflQ 	 

tftefeltura MunicipattBazra do CørdaJMA, RualsaàcMaxtns n° 371-CEN 

E 
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§ único dei, Lei Federal n11 8 666 de 21 de junho de 1993 .assI 

leconcv 

	

Art. 38 (...) §único: As minutas de Editais de 	 

Ucitação, bem como as dos 	contratos, 

acordos, convênios ou ajustes devem ser 

previamente examinadas e aprovadas por 

assessoria 	jurídica 	da 	Administração. 

(Redação dada pela Lei n:82 3,  de 1994). 

Como podemos observar, opresente pregão tem por objeto a 

contratação de empresa especializada no prestação de Serviços de Urnpeza 

Urbana, Coleta, Transporte, Disposição Final e Gestão de Resíduos Domiciliares 

do município de Barra do Corda-MA, em conformidade com especificações 

	

e quantidades constanles no Termo de Reterência (ANEXO 1), parte integrante 	 

	

do Edital, veio acompanhado com solicitação dos serviços, contendo as 	 

especificações técnicas para execução dos mesmos, cujo valor total está 

estimado em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). 

Também estão consignados ria Solicitação de serviços e na minuta do 

	

Edital o quantitativo, que servem apenas para indicalivo para s 	 

contratações futuras. 

O Presente Processo UcitaTório será realizado na Modalidade 

Pregão na forma Eletrônico, para Registro de Preços. 

È razoável sustentar que o sistema registro de Preço não é um 

instituto próprio da contratação, mas srrns   uma 	técnica empregada no 

«planejamento com a finalidade de proporcionar uma relação contratual mais 

'eficiente. para Administração, considerando que a licitação em que se utUiza 

	

a técnica d 1.regilstrcç de Preço é exatamente igual as demais modalidades, 	 

diferenciando-se apenas na forma de aquisição ou mesmo da prestação de  

serviços, que resta condicionada a uma efetiva demanda. 

As 

t 
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O Decreto n° 7.829/20131 	prevê o possibilidade de que  uma ata de 

egistro de Preços seja utilizada por outros entes,,.maxinrnzarïdo o esforço das 

unidades administrativas que implantaram o Sistema de Registro de Preços, 

ssim vejamos o art. 22 do Referido Decreto: 

Art.22 Desde que devidamente justificada a vantagemR, 

o ato de registro de preços, durante sua 	 vigência, 

oderá ser utilizado por qualquer órgõo ou entidade da 

administração 	pública federal 	que não tenha 

participado do cerlame licitatório, medidnte ausência 

do órgõo gerenciador. 

1° Os ôrgaos e entidades que não participaram 

agi stro de preços, quando desejarem fazer uso da ata 

de registro de preços, dõverão consultor o árgão 

gerenciador da ata para manifestação sobre 

possibilidade de adesão. 

	

[4tÇÏtihrPStc4ão: flfrdfdr :t 	 Pire 
ado o Decre10-7 89Z23 de janeiro de 2013 que assim dispe 

Art. 7P , ,A Licitação para Registro de Preços serÕ realizada na 

modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos errnos 

da Lei n° 8.666/93, ou na modalidade pregão, nos termos da Lei 

lO 520/02 e será precedida de ampla pesquisa de mercado. 

Na esteira, do ad. 30  do Decreto 7.892, 23 de Janeiro de 2013, 

dispõe: 
30  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotad 

seguintes hipóteses: 

Quando, pelas cdracterislicos do bem ou 

ecessdade de contratações frequentes; 

)í conveniente a aquisição de bens com 

entregas parceladas ou contratação de serviços rerflun€ 

por unidade de medida ou em regime de tarefa, 

uando ror conveniente a aquisição de bens ou a 

ntrdtoçõo de serviços para atendimento a mais de um 

órgão, ou entidade, ou a programas de governo: ou 

Barta ao Corda-MA. Rua Isaac Martins n°371-CENTRO- Cep:65950-0' 
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IV- 	Quando pela-  natureza do oeto, não for potveI denir 

proÃOmentpi oquantitativo a ser 	demandado pelo 

Administração 

Analisando o edital constante nos autos se verifica o atendimento 

d. todos os requisitos legais, estando aplo para gerar os efeitos jurídicos 

É de suma importância salientar que esta Assessoria analisa 

apenas a regularidade jurídico do certame, não adentrando no mérito 

administrativo ou nas questões técnicas relacionadas ao objeto licitado. 

Pr.nicine*te der Uc'ita&o aptovide ' 

realizar ,o certame na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, para não 

haver fracionamento de despesa, sendo que o julgamento será do tipo Menor 

Preço Global, conforme 	prevista nos termos da Lei 8.666/93 e Lei n° 

10.520/2002. Destarte, ,é importante ressaltar que, aopcão da CPL está em 

consonância com as disposições do dispositivo legal retro mencionado, bem 

como em harmonia com jurisprudência dos 	Tribunais de Contas, senão 

vejamos 

Ad. 45 Inciso 1. A de menor preço - quando o critério de 

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

determinar que será vencedor o licitante que apresentara 

proposta de acordo com as especificações do edital ou 

convite e ofertar o menor preço. 

Fixe com clareza e precisão as ireãtos para O julgamento 

de propostas. a fim de que os licitantes tenham 

conhecimento prévio e completo de  cimo estao 

avaliadas suas propostas. frcoRDÃo Tcu N°  1488/2009. 

De- sorte que, compulsando os autos constatei que as minutas 

analisadas apresentam os requisitos exigidos pelo Tribunal de Contas da União, 

bem corno as disposições fixados na do art. 45 da lei 8.666/93, trazendo  de 

iltura.  Muni 	 3fl 
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formo objetiva quais os quesitos serão avaliados. A minuta contempla ainda 

as exigência habilifafórias previstos nos arts. 27  e ss da Lei Federal  n°8.666/93. 

O Termo de Referência está em harmonia com a legislação vigente, e  

conta com todas as  informações necessárias para que os licitantes possam 

conhecer o realidade  local e elaborør suas propostas com o nível de precisão 

adequado para completar a execução de todos os serviços. 

Também está previsto na Minuta do Contrato o previsão dos arts. 54 e 

55 da Lei n° 8.666/93, em especial no que tange as condições e prazos para 

execução de cada serviço, as quais estão expressas em cláusulas que 

definem os direitos, as obrigações e o responsabilidade das partes, em  

conformidade com os mandamentos legais previstos no estatuto de licitações 

e contratos. 

A constituição Federal em seu a . 37 eslabelece que, a Administração 

Pública observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Com  efeito, no mesmo sentido o inciso XXI, do artigo 

retro  mencionado assevera que, ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras 	serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo 	de 	li -citação pública que 	assegure igualdade de 

a 	todos 	os 	concorrentes, com cláusulas 	que estabeleçam condições 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 

termos da lei, o qua somente permitirá as exigências de qualificação iécnica 

e econõmico, indispensáveis à garanlia do cumprimento das obrigações. 

Dessa forma, após definir a modalidade licitatária, caberá a Comissão 

a
l f Permanente de Licitação submeter as minutas do edital e contratos nn crivo 

.P Assessoriajurídica, com a finalidade de conferir efetividade aos comandos 

constitucionais. Além do mais, o próprio estatuto de Udtação e Contratos, no 

LSt nP t464J5. ï :da[ . *dip SY 

-ØfèjruuiipLd6Bndtï Co -6595P-000 
O. 
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As. mkúidÃdÉ  dfldIdeifItÕt  	 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser 

previamente examinadas e aprovadas por assessoria 

jurídica da Adminisfraçôo." 

A norma citada acima é fundamental paro assegurar cr correta 

aplicação do princípio da legalidade, para que os editais e contratos não 

contenham estipulações que contravenham à lei, posto que o preceito da 

legalidade é singularmente relevante nos atos 	administrativos. Assim 	 

imprescindível é o exame prévio e aprovação das minutos, para que a 

Administração não se sujeite a violar um prindpio de 	direito, o que é 

severamente tão grave corno  transgredir uma norma. 

Es 	,SUiej 5o inclusive b  sca  efetivar a aplicação dos dispositi 

normcttivns e rincípios lógicos norfeadores da licitação 	consoa 

estabelece o ar 30 da Lei de Licitações e Conirc los, senãovejamos: 

Mt.SP-.-A'nctt$a(--dé a-'S&a &ànfitábiêStSãk  

prIncíoIb constitucional da Isónomia a selecão da  

proposta mais vanlaiosa pôra a Adminrstraãô e  

PTQmtÏC8O dó desenvoMmento nacional sustentávèi e 

será processada e julgada em estrlfa totrmidade com 

os princípos básicos da legalidade d publicidade da 

probidade administrativa da vincuIaco ao Instrumento 

convocotórlo do 1ul*amento obietivo e dos cue ihes sio 

No que range as disposições legais que se aplicam ao certame, 

analisando Or 	Ido,EditaL observei o tratamento  diferenciado e a 

aplicação do 	direito 	de preferência previstos no Capítulo 	V da Lei 

Complementar n° 123/2006, uma vez que aaplicação e observância dos 

comandos legais. 

Por outro  lado,  no que tonge as disposições previstas no Estatuto e 

citações e Contratos, cumpre desTacar que as minutas analisadas estão de 
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:a cordó. com  os retmettdcid liM;%t6/9& 	FClu[.%j:  no cpE:tati.ge:; t.::: 

ausGrtcia de condições ou requSos que pudessem cbmptomeier ou frustrar 

o competitividade do pertome 

Mte o exposto>  a luz das disposições nõrrilativas pertinentes, hipótese 

em que figurando assim o interesse público e a preservação de seu patdlnôhia, 

ápôs exame da minuto do edital e cio contrato do procedimento licitatório em 

epígrafe, constatei estarem às mesmas em absoluto respeito à Lei Federal 	q 

81666k de 21 de junho de 1993 Lei n°  10.520/02, Decreto n° 3..55/2OOO a suas 

alegcies posteriores. Assim, aprovo a minuta do ditdl e dop contrato 

anblLid.LL I.SØ: sentido,  :e4irIo i:.íbN;ÕrcwsibÉt.:.tÓ: .prçisegiSfl do 

   

Por conseguinte., para garantir a ampla publicidade dd licito a 

isso1 aitØlida: 	 SÉflflYS .:SWød da Ge 	E 
Munidpcfl contratar com o proposta maIs?vdptajoscL  recomendo o ,do 

Permanente de Licitação que proceda a publicação  do avisa de licitação no 

Diãrlo Qficiol dos Municípios e .Iornql de Grande circulação em face dp 

natureza dosrecursos orçcimentários, noqucidro de-avisos, conforme disposto 

no art. 2L Inc sos II e tudo: Estatuto de Ucitações e Contratos. 

NU oportunidade, vale destcor também que, os ovisos. de licitação 

devem observar as cpøsíções do drt. 21 dia Leino 6666193, Decreto7.892T1Z. 

E0 PARECER 

 

:doCct.d c10.010.1  de P2 

  

   

       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

OAB 20.4,58,  
Assess1oria .lurídica/CFL/Barra do--Corda/MA. 
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PREFEITURA MUWICÏPAL DË BARRA DO CORDA 

PíREÈÉLTUR&9 	BÁRRÃ J)Ø CORDA .-A 
 

OBJETO, 	de: preços paro contratação de emprsu 

especializada nu prestação de Serviços de Limpeza Urbana. 

coleta, Transporte, Disposição Final e Gestão de Resíduos 

Dom idlliare.t 

ua Isaac Martins, 371 -'Centro - Barra do Corda - M 
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EFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 	 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E SEUS ANEXOS  
PREGAO PRESENCIAL N.  OII262IICPLIPMBC/MA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 448;2021;cPL!PMBcIMA 

	bi copia integral do Edital e seus anexos e planilhas, relativos ao PREGÂO 	PRESENCIAL N°. 
01 (2021/PMBCIMA, cujos envelopes de-Propost w09 Preço e Documentação de Habi!itaço serão rebos 
pela Gc41isão Permaneças de Licitaço/CPUPMBC/MA às 0&h00min do díg 20/04/2021, na. sala de 
rauniões da CPL, situada à rua lsaac Martins, 571, Centro, Barra do Corda - MA. 

Barra do Corda 

OBS. Os l;citantes que retirarem o Edital via Internet, deverão preencher esta folha e encaminhar para a 
GPLIPMBc!MA, atraves do e-mail: cIbdc2021eorrial.com. ou entregá-la pessoalmente. A não remessa 	 
deste recibo exiri'e a Comissão,  da comunicação  de eventuais rebfioaçs ocorridas no insfrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações e esclarecimentos adicionais. 

1&sidÕo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

   

PREGÃO PRESENciAL N2  .01/2021 

(Processo Administrativa n 448/20 

O  MBNKÍPIO OÉ-0~joi CORDA - MA, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N. ° 06.769.798/0001-17. torna-se público, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará licitado na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo Menor Preço global, objetivando o Registro de Preços de, nos termos da 

Lei n9  10.520, de 1.7 401,40-4 	o Decreto n 89 

	

72, de 23 de janeiro e 2013, da Lei 	 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n  11.488, de 15 de junho de 
2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicandorse, subsidiarianiente, a Lei 
11° 8.666, de 21 de junho de 1993, demais normas regulamentares pertinentes à espécie e 
as exigências estabelecidas neste Edital. 

	

O Pregão terá início is OShOOmin do dia 20 de abril de 2021, na sala de reunião 	
	 da Prefeitura municipal de  barra do Corda, Rua lsaac Martins, 371, Barra do Corda- MÁ, 

quando serão recebidos e iniciada a 	rt abeura dos envelopes contendo a proposta comercial 
e documentos de habilitação. 

1. DO OBIETO 

O presente pregão tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa 
especializada na prestação de Serviços de Limpeza Urbana, Coleta, Transporte, 
Disposição,.Final e Gestão  de Resíduos Domiciliares, 	em conformidade com 
especificarões e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO 1), parte 
integrante deste Edital. 

1.1. À quantidade indicada no Termo de Referência (ANEXO é apenas estimativa de 
consumo e será solicitada de acorda  com as necessidades do Orgão Participante, podendo 
ser utilizada no todo ou em parte. 

O valor máximo total objeto desta licitação é de R$ 15.000.000,00 
cais). 



sTADØPOWAPSNHÂt 	 

L 

2.1. 	Poderão participar deste Pregão os interessados que  tenham ramo 	de atividade 
compatível com o objeto lictdo e que atendam a todas as exigências quanto à documentação e 
requisitos de classificaçânuas propostas, constantes deste Edital e seus Anexos. 

2,2 A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habiiitaçao, em 
favor da Prefeitura Municipal de Barra  do corda/MA. CNPJ nC  06.769.798/000117, em valor 
correspondente a 1%um por cento) 	do total orçado da contratação, em caução em dinheiro ou 
cm títulos da dÍvida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto  no "capuC e 

Art. 56, da Lei Federal n 8666/93. 

PREFEITURA MUNUCIPAL DEOARRA DO CORDA 

Q.. 

S4btidrniSt 

 	ai Se  a opção da garantia for. Título da Dívida 	Pública, estes deverão ser emitidos  sob a forma 
esc 	di ritural, meante registro  em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo  
Banco  Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme defiflido pelo 	 
	 Ministério da Fazenda. 

a.2 Se a opção da rgarantia fo Cauçao 
dá PW BARRADO CORDA,.ISS - 	PrëfetufliMunicipaI ds .:deverá serIÇêtUifde  etfÜt.oflttdôir 	 

Barra CFQ Cúrda, 	Estado dó Maranhão 

b'J Seguro Garantia, mediante entrega de competente apólice no original, emitida p r entidade  
em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Barra do Corda,  Estado do 
Maranhão, cobrindo o risco de quebra do contrato, devendo conter expressamente cláusula de 
tualização financeira, de impresc 

1
. ritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim 

'no  prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias 

iança Banciria, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no o - 
emitida por entidade 	em funcionamento no 	País, 	em nome da Prefeitura Municipal de 8am 
do Corda, Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização 
financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade assim como prazo de 
validade de ç 	1 flflf 

.:À.garYitiã;Indpend  
02, flocumentos  de BabilitáØo 

iii 

Lbiem j 
ItÉ 

4eçpps.twçao 
,encontrem em procSso de dissohtçao fusào, 	cisão 
gune de consórçio, qualquer   que seja sua forma 

Õkdas,coundantminds6u1wQkMrátMsetttrs 

*ãMaih3Ti—:Çe)1 



ESTADO DO MARANHÃO 	 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

C) que se apresentem na qualidade de suhcontratadas, fora das hipóteses deste Edital; 

d) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam—servidores.  públicos 
do município de Barra do corda; 

e) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração, 
conforme art.87, inciso 11 ',,da Lei Federal 112  8.666 /1993, durante o prazo da sanção 
aplicada; 

fl impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, conforme art. 72  da Lei 
Federal n210.520/2002, durante ,o, prazo da sanção aplicada; 

g) declaradas inidôneas  para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

h)  
i)  

j)  

assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com 
todas as suas eventuais alteraçôes, ouato constitutivoconsolidado, devidamente 

do registra, em se tratando de sociedades empresárias ri e, o 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, 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 Pregao; 

bi) procuração por instrumento particular e Carta credencial, deverão estar 
acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do mandante 
para a outorga, dentre os indicados na alínea "a"; 

l 2) instrumento da procoração, ptbllcq ouparticular, ou C",ta Crede 

perdurarem os 
reabilitação; 
estrangeiras não 
integrantes  de  
diretores, súcios 

motivos 

autorizadas 
um mesmo 

humanos 
ou representantes 

determinantes 

a funcionar 

em comum, 
econômico em 

 	no 

da 

Pa's, 

putiçâo 

assim 

exceto 
ou  
se  

entendidas 

ou até 

que util  
demonstrado 

que 

zem 
aquelas 

seja 

recursos 
que 

que 

promovida 

não 
materiais, 

tenham 

a 

upo econômico, 
legais comuns, 

comum; 
tecnológicos 	ou 
representando interesse 

^agem 

enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 92  da Lei Federal n 8.666/1993 

)M1ÜtpRÏsE$TAotDoCgEDENqAtjEwTO 

3.1. Para o credenciamento 
separado dos envelopes 

deverão 
n°s Ole 02: 

.105  

tratando-se 	de 	representante 	legal 	sócio, proprietário, dirigente 	ou 

Wran5çr—CN 9,7 

FC/ 



deverao,obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito  o credenciamento, 
firmados par tanto 	pela empresa, quantos estabeleça o contrato 
ocial ou estatuto de constituição, com permissão para outorgar poderes no que 

ige a 	sua representatividade. 

Ha da Cédula de Identidade ou outro documento  oficial que conteit 
representante (legal ou procurador) da empresa interessada; 

cumpre os requisttos 1egis para a qualificaço como nncroeniptestou empresa  
t pequeno porte r 	 e espectivament, e que, está apta  a  usufrrnr do tratamento  

nt238e14de 

DecJ 	d4 ÇonheoimontT: 

Comprovação de enquadramento como niicroempresa ou empresa de pequeno 	 
porte (para as licitantes que assim se enquadrarem e desejem usufruir dos direitos 
diferenciado na forma da lei) da forma  que segue abaixo: 	 
Declaração ou Certidão Simplificada emitida pela junta Comercial do Estado  que a 
mesma se enquadra nos Termos da  Lei 123/06 na condição de Micro Empresa ou 

	

de Empresa de  Pequeno Porte, do ano em exercício;  	
Declaração firmada pelo representante legal da.empresa, de não haver nenhu 
dos impedimentos previstos nos incsos do § 4 do Artigo 32  da Lei complemen 
n 123/06. 
Nada Consta do Cadastro Nacional de Empresas  Inidôneas ou Suspensas-cElS 
print da tela). A CPL  poderá conferir no respectivo  site a veracidade do print, 

Certidão Negativa de Inidôneo (Pessoa Jurídica-Licitante emitida pelo Tribunal de 
Contas da União. 

ci 

0):iUeçiataçàtr;4á]LcLtàneï sóS S  pSásdã IS ncta$o:4e:ME  tJ.  

favorecido 	estabelecido nos arts.  42 a49 da Lei complementnr 
dezembro 2006 e suas alterações. 

o 

Ii:flPa.  1 e 
4tPanspar gu. 

A  não apresentação 	ou 	incorreço de 
processual 	 

m) 	 

princIPA 

	

quaisquer  dos documentos   de 
- licitante no presente 	certame, 

de qualquer forma durante a 
credenciamento nao pedi 	a parci cipaçuo uu 

orém p 	impedirá o interessado de manifestar-se, 
sessão, em-nome do licitante. 

CN 
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ESTADO DO MARANHÃO 
EFrURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

n) Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos 
termos do estatuto ou  contrato social, do instrumento público de procuração. ou  
particular com tirrna reconhecida. (com poderes específicos para este 
certanie, 

o) nada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

o) No ato do credenciamento o licitante deve apresentar: 
requisitos de habilitação. (Modelo anexo lii); 

q) Durante os trabalhos da Sessão de Abertura, só será permitida a manifestação oral 
ou escrita de representantes legais ou credenciados das empresas participantes, 
que constaráde ata, cabendo recursos quanto a seus efeitos, não sendo permitidas 
refutações orais. 

3 2. Os documentos necessários  ao credenciamento deverão ser apresentados em 
original ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor 
daL Comissão de Licitação de barra do Corda (até dois dias uteis, anterior a sessão. 
Não será autenticada, em nenhuma hipótese, documentos no momento do certame.), ou 
por pubIieaço em órgaoda Imprensa Oficial. 

3-3, A nâo apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a licitante de participar da fase de lances, denego  ciar preços, 
de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante,a 
sessão pública do Pregão. 

3.3.1. Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na 
proposta escrita,para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

3.4 Após o credencianiento, será declarada a abertura d2 
admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimen 

3.5. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma 
bem como de um mesmo representante para mais de uma empresa 

3 6. Os documentos de credenciarnento serão conferidos pelo Pøéfr 	cati 
Pública realizada. 

'31 W.Sn7AÇ 
	

Es 

4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no 
local, dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, 
devidamente Fechados e rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e 

es —"o  e nao mais ser 
dos envelopes 	 

üãIaMafli, ts 7-iHCëfltit atreitotda afl0CNP1N. O6369..79 
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ENVELOPE  N.  01 - PROPOSTA DE  nrços 	 
PREGAO l'RL:Si:NcIM. X2-9*  	 -  PHDC - 
n.zÀu SUCI..U.  E  ENDEREÇO DC) PROPONENTE 

ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTOS DE HABH.ITACAO 
rRrcÃo PRESENCIAl.  N 01/2021 	-  mmc 	- MA 
RAiAL) SOCIAl E ENDEREÇO nO PROPONENTE 

42 se 
	

Id .en 
	

U 

e ao 'co 14 radasp. 	prese 
	 eriétou 	p01 Ii 

4.4.Após a entrega 	dos 	envelopes .1ãtJt:dieÉdb. P4tõ1'• 	1ØQI 
HABILITAÇÃO" será rubricado pelo Pregoleiro, equipe de apotc e 	e 
credenciados das licitantes. 

45. Os envelopes deverão conter, obrigatorianien 
	

documentação or original ou 
cópia  previamente autenticada por cartório competente ou por. ervidor da 
CPL/PMBDC, ou publicação em órgão chuimprensa oficial. 

4.5 1. O disposto no item 4.5 afasta a possibilidade 	dos servidores da PL/PM 
destacados para trabalharna sessão pública de, no dia de sua reahzaçao. autenticar c 
de documentos de interessados no certame. 

4.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação  de docum 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

4.7. Os  envelopes deverão ser entregues acompanhados da Declaração de Pleno 
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, 	conforme estabelecido 	 
no art.  40,  Vil, da Lei Federal n° 10520/2002, no modelo do ANEXO III, depois de 
realizado  o Credenciamento em apartado com envelopes n° 01 Proposta de Preços 

':fl2'Rüb1i'tãÕH1 

TA R PRE -OS 

5.1..A Proposta de Preços deverá setapresentada em 01 fuma) via,  impressa em papel 
timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quant.o às expressões técnicas de uso 
corrente, 	m se emendas, rasuras ou 	entrelinhas, devidamente  datada, assinada  e  

as rubricad todas as folhas pelo representante li
.
egal da licitante proponente, com 

Barra do Co?da ma 	c.MartH 01 UJ4 *';7fl'i9S/c11i.P 

Fio 

As 

   

	 0      

do 



Mis 

c 

ESTADO DO  MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

eguinte conteúdo, de apresentacão obrigatória'  

a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço 
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver 	ra ,  pa 
contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta 
corrente para fins de pagamento; 

b) Nome completo do responsável  pela assinatura da Ata de registro de 
/ou contrato, números do CPP e Carteira de Identidade e cargo na empresa; 

ízegas e 

c) 	Descrição detalhada do objeto  da presente licitação, em conformidade com  as  
especificações cpRstautesc 	Termo de Referência, com a indicação da  unidade de 
	 fornecimento, quantidade e demais informações necessárias, para todos os itens, 	

séç,  houver; 

d) 	Proposta de preços  com indicação do preço mensal de cada item em algarismos 
e valor total do item e da proposta, em algarismo e  por extenso, em Rea' R$J,  com no 
máximo dois  algarismos após a vírgula, já incluídos os lucros e todas as despesas 
incidentes, essenciais para a prestação dos serviços objeto deste Pregão; 

....I:iciaQø.j*S 
	

as: a can 
	

da 

$$$ø:4 	tSbS.;$*pØ$í. 

Local de prestação dos serviços:  Os serviços  serão  )r.e  	'PC 1 
belecidos no termo de referência, conforme necessidade. 

Ft'rmo  de compromisso de Cii ifl1niniento da 
	 rbàlh 

idenuáiia e de Segurança e Sadde do Trabalho  

t.OMI't)Su.%()  1)1: (i;NIU 
	

O 
O ESTIMAIWO aos  cusoS nos SÊIkW,.Çp  

5.1.1  1 A proposta deverá ser digitada e  impressa1  no idioma  
apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinnas. Suas 
preferen ialm cente, 	numeradas  e rubricadas,e a última, asstm 
legal da licitante, devendo conter: 

A 

portuiguSIdo.  
ibibas devem estar 	 

da pelo Eepteantante 

p tu 
	

á] era do 
N PJ/MË, endereço completo e te oe para cantto cometeia 

a do corda - Maranfião.  

'S o. 

' l4 t)ø 



CORDA. 
•EttDGtÕ MMNIHÂtI'.  

PREFEifUM MIUN iCIPALPEIGARRA DO 

relaGonados com  ttSihos :a serem  os de, natureza 

tã é. 

PiR algarismos 	Ih:icus 

analítico deverá  s r assinado  pelo 
nas demãis pelo representante legal da empresa, compreço 

algarismos arábicos e o valor global da 	proposta 
m e 	Real, já incluidos todos os custos, seja qual for seu título ou na 

licitante tétiiiõ e o. orçamento 
e por unitano 

Despa catão 

utilizadas ser 

..H:, 	p1IÍBifreCÕjn 	 .rçnedm 	 
uxntárja 	dopxeço, podendo seflio modelo constante no Aiiexolj. desde que copter 
i.nfÕyinaçôes pertfnentes, dentre as qUais, destacam-se 

as 

.Centro-. 

- Trab,iUc Rospeit 

b 	Devem ser 	indicados, preferencialmente, número do fax, endereço eletrônico e- 
malI), este último se houver,  bem como o nome completo do responsável pe a assinatura  
do contrato, profissão, números do  CPF, Carteira 	de Identidade e cargo na empresa e os 
dados bancárrn 	 ciaú 	B 	e  conta corrente para fins de 	 
pagamento) caso lhe seja adjudicado o objeto; 	 

A descrição dava edetalhada dos itais cotados, m coníormidade com o  que 
olicitado, de forma a  garantir à .correta  afençao  do, objeto  cotado na propõstai  

specifIcaç5es cbnstante rio Terma e Røfer&ncia, 

.* :i. üd.:SiIM.pèr 
alegação posterior quese o ressarcimento de custos 
	troe.&dncíúiria..>ficahdõ , - 	- 	esclarecido que 	 

ada 

h),Si iÕSitM 	detalhado,..da.çorn:posj.o4õ BDL.LBo 
	 dovidainente assinada, 1e açordo cominsttiiçãg de TCfl 

nd 

HM  
rariações de custos/insumos no curso da 
-orno base em eventuais repac 

J1 

ençu.çâõ•db•çoïitrta±o 
revisões 4e preos, iaçç$qti 



item "d" deverá ser realizado desde a elaboraçãc 
servir de justificativa 	para que o licitante deixe 

.dÓItStõ 
de rea1zat o 

e) 	O ajuste de que trata o 
mas sua omissão  nao po4erl 
ptotedimentodeglosa 

 	3. 
indfretos, encargos, trifrqj 
trabalhistas e previdenciária 

rão já estar considerados e inclusos todos 	os custos diretos   e 
transporte,  seguros, contribuições e  obrigações sociais, 
outros necessários aocumprimento integral do objeto deste 

FIE 

11 

Baxrwtlo Cbrcla - MaranM 

'-o 

o Po 
á V*Z dõfl, 

$TDPDøMA] 

rmações pertinente 

Na 	Planilha de Composição e Formação de Custos deve ser observado, no mínimo, os 	 
valores dos salários fixados nas Convenções, Acordos ou Dissídios Coletivos de Trabalho 	 
das categorias, e os encargos sociais e tributos de acordo com a legislação vigente, sendo  
utilizado a Convenção Coletiva de Trabalho  vigente, firmada entre o "SIND DAS EMP DE 	 
ASEI O E GONSERVAAO DO ESTADO DOMA e oS DOS E DE EMP DE ASS  CON L ED C LA E 	 
5 DO EST DO MA", Registro no MTE: MA0000B4/2020, contdata base em 1 de janeiro de 	 
2020,4.1.3.1.1, para os cargos de  ENCARREGADO; O salário mínimo para o tallos de GARI e 
a Convenção  Coletiva de Trabalho vigente,  firmada entre o "SINDICATO DAS EM PRESAS DE 	 
TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA DO ESTADO DO MARANHÃO e o SINDKATOS DOS 
TRABALHADORES EM 	 TRANSPORTES  RODOVIÁRIOS 	DO ESTADO DO MARANHÃO', 	 

   Registro  no MTE: MA000095/2020, com data base em 1 de janeiro de 2020, para os cargos 
de MOToRISTA, sob pena de desclassificaçao da proposta; 	 

`endo em vista a possibilidade  de variação de alíquotas 	do Imposto Sobre Serviços de 	 
QualquerNatureza . ISS, de competência 	dos 	Municípios, assim como a 	necessidade de  	

	

racionalização do processo licitatório, os licitantes deverão estimar em todas as planilhas 	 
de custo o 155 na alíquota máxima de 5%, conforme artigo 80,  II, da Lei Complementar 
116/2003, a qual deverá ser -ajustada a alíquota efetiva de cada município quando da 
assinatura do contrato e/ou do pagamento de cada fatura mensal. 

d) 	Quando o Municíprn possuir  alíquota inferior 	à alíquota máxima de  54, o contratado 
deverá glosar da fatura de serviço o valor  previsto pela alíqüota  máxima  de 5% e lançar o 
valorcorrespondente a  alíquota efetiva do Município, reduzindo   por  consequência o valor 
total a ser pago e apresentar o comprovante do valor efetrvamente recolhido a cada municiprn 
ou a ser retido 



pré,gã  T 
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Es%AACppMmANKÀø. 	 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

5.3.Quaisquer,  tributos, despesas e custos ornitid 	ou incorretarnente cotados, serão 	 
	consideradoscomo  in luws  nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificação  da 
proposta por preço inexequível.  Nestes casos, 	a Administração não  deferirá  pedidos de 	 
acréscimo, devendo a licitante vencedora prestar os serviços sem ônus adicionais 

relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer item  que importe 
origmais, ressalvadas  apen aquelas destrnadas sanar evulentes  
essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro 	 

41 ptagsq Isento de. r*?  
conteúdo ou tidoneidade da proposta np serã causa de desclassificação 

5 6.Caso os prnas de vaUdade 	da proposta e local de execução, 	omitidos na  Proposta 
de Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo igiais aos previstós  no item  LI, 
respecUvamente- alfne*s «ef' e NT'. 

57 A  cotação e os lances verbais apresentados elevados  lém considt 
júigameata serao da exclusiva e da total respo1sabi1idade da licitante,  
direito  de  pleitear quil que ralteração, seja para mais  ou para nienos. 	

it.odiftçaçâo4osttu&os 
erros formais,  alteraØes  

	

 	5 1. O Pregoeirae eximido de  corrigir, Quaisquer erros da soma e/ou mult!pIicaçãok  cóntbase  
	no valor unitârro  ou.  em dado predominante da proposta s permita mfeikr a  tnEormaçia  

correta, vistp que a composiçffo de custo da planilha, é de responsabilidnde  dó hcttarite  

	

para efeito de 	 
lhe cabendo 	 o  

	5 8  Nã se considerará  quaiquer oferta de vaptagem nâo 
tbiancianientpssubsidxados ou a fundo perdido 	 

':9J1es 	 tar  ) 	iõahti  
gude valor zero, incompatfreis com  os  preços dos rnsttmos e salários  de mercado, acrescidas  
dos respectivos eiicargos,  exceto quando  ss referirem  a ffiateridis de proprSade  dáptóptia 
licitante, para ps qugis ela  renuncie  a parcela  ou à totalidade  da remuneraçao 

Não se admitirá proposta que apresemar alternativa depreços 

S 11,  	Os preços propostos serão fiitos e frreajust4veis 

	

da ppoposta.104 	 
decorrentdeJatos supervententes e  aceitos pSp Pregoeirçi. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

ti. L 

5,14.   lttIdÕÉ os. !IS .tef&éflt à- forníaação UaH1*9post .ø;pr:çc.s devifl5e. 
tbtiatonamente, assinados  pelo representante legal e pelo responsável tecmco cIa empresa, 
sobena de descasricaço da pro'posta 	 

5 15 Caso a convocação pan a assinatura da AtadelRegistro de Preços n&Ó seja 
dai.  - coMpromissm  

de validade,.  
do período de validade da proposta, 	os 	licitantes ficam liberados 
assumidos,  sendo quca Administraçao poderá solicitar a prorrogação do 
por mais 60 (sessenta) dias conseentivos. 	 

DOS ICITANTOS 

	Ãs-.  -- iic.itla.ntçs,:inçlús.ü .i:as:.:.Mic-mempresás,  Eaprsas.-- - 4:. Pequeno 	Pbtø e. 
Mlcroempreendedorlfldnndtial, deverão apresentar a Dotumegtação  de Habilfrsgãa  em 01 	 
(uma) via, no Envelope n 	102. devidamente  fechado  e .rubncdo no fechp, identificado 	 
conforme 	oindieado jio item 44 observada também a norma estabelecida no &tenj4 5 deste 
Edital, contendo os egufties documentos itferefltes a 	 

xomprovada 6.tL:1IàbilitaÇãOjüÈkft*tÏúSë 
documentação, 

~istro  empresarial, mo 
e todas as sis alterações, 

caso de empresa indívid 

b)  AtÕ constitutivo, Estatuto ou CoatratoSocbl  em vigor, devidamente rewstrado, êm  
se tratandG de sociedades empresArias, no caso àe sociedades par açoe acompanhado 
de doouriteittos dê eleição de teUs adïnínistradúres no ,caso de sociedades civis,  
acompanhada de  prova  da diretoria e1m exercido)  com todas os seus aditwcs ou  

 	consolftMçao do mesmo, 	 

•c) De-croto,deautárização,er 	Se 	4 
funcionamento 	no Pais e 	ato de reis&o 	ou autorização jiara fúicionamenta expedIdo 
pelo orgão competente, guandó a atividade assim o e)çignt 	 

a tala te Õ. 6,1,2. RegnIaridá(lti 	...............sta 
apresentaçãodos seguintes documentos 

-1115.Ç. 

à sede ou inscrição ao  CádIastro ribúintes EstaduaL relativo 

ÇNR:N 
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ramo de 

o WJ da 

PRËEItURA 

4i,neapres 

iy Ceiti IIãÚ. :Conjunta. $tàtWa de 
Ativa d União e PrevicWncina, 

dl) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e; 
d 2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na 
d.3 Quando a prova ide regularidade 	de que trata 	
mediante a apresentação de uma ünica certidão,  
essa informação, caberá a licitante demonstrar to] 
condição, observado o disposto no item 6.3. 

Débito e 

E dé,téol 
Ihiediânte,ái.  E  

:fS SipPI4 
iEM tt tptés.. 

4øsi.iÇI.I b$1. essa  

da.EstaduaU dSího ze em dadê 

) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da domicilio ou sede da 1k 
med 	ante a: 	 
ei)  Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e; 
e.2) Certidão Negativa de hscrição de Débitos na Dívida Ativa; 
e.3) Quando a prova dc regularidade de que trata a alínea "e" for comprovada 
mediante a aresentacão de uma única certidão, e dela n ão  constar oxpressamente 
essa informaç5o, caberá a licitante demonstrar com documentacão hábil essa 
condição, observado o disposto noitem 6.3. 

Prova de rsituação,  regular,  perante o Fundo de Garantia por Tempo 
avés 	de apresentação do certificado de Regularidade do FGTS 	- CRF; 

yIPrÓva ineidstêPtk:  
	mediante a apresentaç&o da 

1 débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CND 
e 

h) Declaração ao que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 	noturno, 
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz,a partir de quatorze anos, de conformidade  com  o disposto no art. 
27, inciso V, da Lei federal n2  8.666/93, no modelo do ANEXO V; 

Qualificação Econômico-
aprèseiítaçãoação dossÓguntes docum 

aruprávad 

ritião -CNPJ P4. Q o6.75t79870001-tll 
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ESTADO 001 
PREEELTURk MUNICIPAL DE BARM DO CORDA 

1. Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis 	do último exercício 	social, 
exigíveise apresentados na forma 	da 	lei, vedada 	a suá 	substituição por balancetes 	ou 
	 balanços provisórios,que comprove a  boa situação financeira da empresa baseada nas 

ondições seguintes: 	 

a A comprovaçao de boa sltuaçao  financeira da empresa licjtantQ 	emwistrada 
atravésdelndiçwfinanceirçj utilizando-se-as fórmulas dbaixo, cujos r$Lilta4Ds devcrao 
star de 2cor4ó com oayalores estabelecidos 

AttD*Cittantë.: 

07J9:Q 

:.pswcfrtrtiant: 1: eq la Longo Prazo 

b)  As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de 	 
sua 	habilitação  deverão comprovar, 	considerados os 	riscos 	paraa 
administração, 	capital Social ou Patrimônio Líquido no  valor  mínimo de 	 
10% (dez por 	cento) da soma dos Itens o qual lavrou-se vencedoras, admitida 

atualização para a data de apresentação da proposta atravésde índices oficiais. 

   

srngesacQ 
:aíapxSEt2ta 

coliálderados g4Øjpj 
açõescontâbeis ssfnt apresentador  

eIró, deyem Cum 
de Ahertura 

b:lüçõ 

OU;  

e) Registrados na Junta ConièrSl da sede autim...lio.dÉ É inte 

da - Maranhão 

A 
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c a .).±.ø.4ÜiUflø.fliaE1øi 	4$f4aI..tiiI. o m 
ou domj$ho da  émpresa, na forma da Instrução fJorinativ&n2  11.,  Éts 05  de 
dzem 	brp de 2013 do Departamento de Registro Empresarial e Integrdçó 
DREL 	açarnpanhada 	obngatorianiente dos Termos 	de Abertura e de 
Encerramento 

O u 

do Balanço 
do Capital 
Balanço foi 	 

Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização 
Patrimonial, a licitante deverá apresentar  documentação de alteração 
Social devidamente registrada na Junta Comercial ou 	Entidade 	em que o 
ar4tii'iadb 

6.1.3.1 4. A pessoa jurídica 	optante do 	Sistema de Lucro Real ou Presumido (some 
a que 	distribuem lucro), deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial. 
cópia do 	recibo 	de entrega da  escrituração. coritábil digital  - SPED cONTABIL, nos 
termos da IN RFB 1.420/20134.422/2013, lN RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, 
N RFB 1.594/2015 	e IN RFB t660/2016e IN RFB 1.679/2016; 

, Certidão  Negativa de Falência e  Recuperação Judicial ou Extrajudicia 
distribuidor da sede da pessoa  jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de . 

atitecedpciada data de apresentaçao dapr.oposta e preçq,4uando mão vier expresso 	 
o 	vazo dvaHdade. 

Quahficaçàq Técnica dos licitanits deverá er comprovadaatra C,  

6.14;1Ceittldiõ 4Rgst tóme 

  

ú é O o 

  

     

gSlia 	.q4flgra.I*m4tt.flQmia.(REÃ) døI:.øttSëtti; t 

AS.1.4.2 	Comprovação de que a empresa possui em seu quadro técnico, na data prevista para 
entrega da proposta, profissionais de nível superior 01 C=J  EngenheiroAmbiental is-01 (um) 
Engenheiro  civil,  1  devidamente reconhecidos pelo CREA, com habilitação técnica adequada, 
para execução de serviços de características compatíveis com o objeto da licitação; 

6.1.4.3 Da Qualificação Técnico-Profissional:  Para atendimento da QUALIFICAÇÃO TÉcNlO-
PROFISSIONAL, comprovação do licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura 
das  propostas, profissional (is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo cREA, 
detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA  

região onde os serviços foram executados  acompanhado(s) da(s) 	 respectiva(s) 
- p 

O 

À dat: 

btidãb(s)d. 
a 

a r AtSt.»éonicp fløts1 •cøflhó() 

E .0 
A 



-- 

ETAODOf4ftMNHÂD•  
 	PREFEITURA MUNiCIPAL DE BARRA bQ CORDA 

comprovefin) ter o(s)  proíissional(is executado para órgão ou entidade da administração 
	pública 	 direta ou indireta, federal, estaduaL municipal ou do Distrito Federal, através da  
empresa licitante, serviços relativos e compatível de maior relevância, relativos ao objeto 

&p.atc.éWs 

11 

Høràs  

ài1atité• •:fitJÍr.as 

1.3824 

:IIEI.ËStárrd*ffra 	HÕrã:. 

6.1.4.4. Da Qualihcacão Técnico-Operacional através de Atestadofsj de Capacidade Técnica 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado dos respectivos AT 	 
(Certidão dc- Aceivo Técnico) emitidos pelo CREA, devidamente acompanhado  de  nota fiscal  
de execução dos serviços junto com  contrato, autenticado em cartório, vinculado a nota fiscaL 
comprovando que a  licitante executou serviços correspondentes   ao objeto 	da licitação, 
	comprovando  tânibéni j& ter executado ou  vir executando serviços de características  
	semelhantes  e  de  complexidade tecnológica e operacional superior ou equivalente, 
abrangendo as segumtes  parcelas' 

:UESCRI IJNLUADE 	QTI) 	 

	Ga as haobaac14Tant. 	 

.Mótjr;ista Ifforat 

átia$fldëlràH 2764 

Co 7. 	 PI  06.7.69, ajo 



6.1.4.6 1 Entende-se,pa 
da licitante: 

Socio, qúe comp rovesAtfiwuiÕpor médio de contrato ocial/estatutoso 

PREFEITURA MUNIC(PÁL DE BARRA DO CORDA 	 

ü'dit 

iécida ,em
p'servivos corrí:oritrátQ -esc 	 -a 

cartório do contratado e contratante, 

b) Adtflhti$tÏddT3ftÓtôt çQmprø.ve 
iço 

cJ Empregado/Responsável  técnico, devidamente registrado em Carteira  de 
Trabalho, e conste na Certidão de Registro e Quitação da Empresa licitante, expedida 
	pelo CREA. 	 

4.7; DéCIaráÇão dólic-ituio,~ na 

a empresa contratada para execução do objetõ desta licitação, somente poderá 
substituir o responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita anuência 
da Prefeitura 	Municipal de Barra do 	Corda 	mediante 	a apresentação de acervo técnico 
comprovando que possui experiência profissional equivalente ou superior; 

a declar-ação de que trata o ltew a, fteverá ser assinada-pelo responsá 
bepi como pelo responsável tecnico, ambos comflrma  reconhecida 

e 



41 	 StaHá-  estadual dk  anlhi:tut 

g__,_spb 

e e dos Recursos 
e utilizadoras de 

Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Moio Ambie 
Naturais Renováveis UBAMAJ, como atividades potencialmente poluidoras 
recursos ambientais - GTF/APP, nos termos do artigo 17Q 	da Lei 6.938/81. 

00 doe e 4ÉÇ ci uj a. 

au a 

qgp etetwamnte yai 
6.3 	O  número do Cadastro  Nacional  da Pessoa Jurídica - CNPJ  indicado nos 
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento 
ornecer os serviços objeto dapresente licitação, com exceção da: 

E-ÕRDK p.RErEl*pniufllnhLDs:BARRÃt. 

dico.da saúde da pessoa jurídica, com 
sua elaboração, de acordo com a Norma 

6.1.4.8. A apresentação do programa de controle de 
validade de 01 ano, assinado pelo responsável pela 
Reguladora NR-7. 

- Vrobaffio, Dospoi 
Agcn-, 

OiS 7 

apresentação do programa de prevenção de risco ambiental com validade de 01 
ano, assinado pelo responsável pela sua elaboração, de acordo com a Norma Reguladora NR-

mm a respectiva ART do Responsável Técnico. 

Declaração da inexistência de fatos  impediU 
Licitação e de que está ciente da obrigatoriedade 
(Modelo ANEXO tU). 

errippega mn:*F 

.  par 
sile 

a.::h:ãbi.lftàpâõ fl* px.I.nW 
oco rMncias posteriores.- 

Li*s11bm.nnr: SI á::I 	ÓA qpal
termos  4o incto )tØCIB do Art 

da Constituição Federal; (Modelo ANEXO V). 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze. anos, opt 

necessatios -àhabihta9ão 	 

6.2 	A docL 
adrninistrativ,  

nentaçãó apresentada  para fins de habilitaçaa fará pt 
e nâo será devolvida à hcgapte. 

p 5- 

b) 	Certidão de Falência/Concordata/Recuperação Judicial e da 	Certidão Conjunta 
(Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida 
Aiivd da União e Previdenciaria, expedida pela  Secretaria da Receita Federal, que deverão ser da 

17 	 

na 
72 

tos 
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jurfi 

6.4 	As declarações e outros documentas julgados necessários  à habilitação, produzidos pela 
	própria licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa ou do seu 	 
	representante legal. 

	 6.5 	Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de doeu 
	 aos documentos requeridos na presente Edital. 

ãAacttÕ 

&2 	 .ffirStÕ:j solicita:  
que tiver dúvida e julgar necessário 

117; PRO£EljIMENTÜ- 

7.1. 	ëláta 
conforme item 3 

ã:ahertura. da sçgão pelo,•••. kpg.Ir; :,p6 
desta Edital, nAo serão mais açlnjitidpsnoxos proponentes 	 

1712,:  . .$.ilititanXë á...ãoI..é 	gar'ødfliqpsn 	TiZ;sndo .4!4a1 5ekpn 
	

lido: 	 
os Documentos de Habihtaç&  serão rubncadns pelo Pregoeiro, Equipt de Apbro e os 
repr,egohtantes,cred~nclád,0~,daà licitantes. 

7 	AOS .O ordenamento das propostasna ordem crescente ile preço 	e a verificação snmária 
de sua conformidade, serão selecionados para a fase de lances as licitantes que tenham 
apresentado propostasem valores superiores em até 109/o (dez por cento), relativamente à de 	 

7.4 	Quando não  forem identificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços na 
condições definidas 	no item anterior, 	 o Pregoeiro classificará as  melhores propostas 
subsequentes, até  o máximo de 03  (três), colocadas em ordem decrescente, quaisquer que sejam 
as valores ofertados nas propostas escritas. 

7 5 	Havendo 	empate entre duas ou 	mais propostas escritas e proclamadas aptas à 	fate lance, 
sérão selecionadas todas ashcitaites que tenham ofêrta4o o mesmo preço) ralizandase sorteio 
para defimnaõtdem de apresentação dos lances 

7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances 
em relação às demais empatadas, e assim sucessivamente até a definição completa da 
ordem de lances. 
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7.6 	Verificando-se divergência entre os valores num 
dmos, independentemente de consulta à licitante. 	 

fl 	H:gëiá..ddtà (ItturJ'àdè . 1iÕftàntês.:&éië4iitiadà..conforme itt.$:flté.tto$$* 
ittdwidualmentee  de forma sequenciA apresentarem lances verbais, dfrforma sucpssl%'a, em 
valores distintos e deerescentes,  a começar pela  licitante detentora da proposta de maior preço 
e as defnaxs, em ordetn decrescente devalorparaa escolha da proposta de tenor preço gjpbal 

SédeIrá: do. ince: inferior á&úlS oferecersoffientel 

Com um lance superior  ao menor já ofertado por out 
itermediário), a licitante se retira automaticamente da sequencia 

prejuízo do disposto no item 7A3 ,e 71.4 e seguintes. 

serão aceitos lances de igual valor, prevalecendo aquele q 

a PiH 
e lajices, 

7.10 A desistência em apresentar lance, quando convocado 
exclusãoimediata 	da licitante da sequência da etapa de lances e na 
	 por ela ofertado para efeito de ordenação das propostas. 	 

n 

o primeiro. 

Pregoeiro,implicará a  
tenção do último preço 

nCes: 

Após  a fase  de lances, será  encerrada  
'arnen'ce pelo critério de menor preço. 

7.121. 
do seu 

5 fl iva oni as :apa ,ore 

edglances 
to alanPe, 

iita: estandoap- ÜÜi 

.13 	Encerrada a etapa competitiva, as propostas de  microempresa, empresas de pequeno 
porte e-de microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa até 5% tcinco por 
cento) acima do menor preço serão consideradas empatadas  coma 	primeira colocada, devendo 

ias proponentes ser convocadas na ordem de classificaçao, uma na falta da nutra,  par faze,r 
unica e última oferta, inferior ada primeira colocada, visando o desempate. 

7.13 1. Aplica-se o 	disposto neste 11cm somente no 	caso da 	proposta 	inicialmente 
	 bem classificada não ter sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 

porte e de microempreendedores individuais. 

.14 Promovido o desempate a 	que se 	refere o  item 7.13 ou 	não sendo verificada 	a sua 
ocorrência depois de encerrada a etapa competitiva, as licitantes poderão  reduzir seus preços 
a' valor da pf-10PP~01  licitariti' vencedora par:. rt'gistro MIOno0 dc preros.  

tNPJ:Wü6 
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çá 

7.14.2. 	 A apresentação de novas propostas para registro adii 
prejudicará o resultado do certame em relação à licitante que ofert 

4.preçpsriÕ 
LenoirpreÇo, u 

o 

14131::: 1 . 	----Me 
tbtetédÕt 

lo  preço 	do primeiro colocado, será registt 
paraó mesmo Item. 

de A:  o. ço 9W ro 

7.15 	O registro a que se refere o (tem 7.14 tem por objetivo o radastro 	de reserva, no caso de 
exclusão do primeiro colocado da Ata de  Registro de Preços, nas hipóteses previstas, devendo 
er registrados obedecendo a ordem prevista. 

7.16 Sendo aceitável a   proposta de menor  preço, o Pregoeiro procedei 
	 n evelope n2  02 contendo  a documentação da licitante classificada em,  

verificar suas condições habilitatórias, consoante às exigências 

7.17 	As microempresas, empresas de pequeno 	porte 	e m 	m icroepreendedores 
individuais deverão 	apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade 	flscal, (nesmo que esta apresente alguma restrição. 

7.17.1. 	Havendo 	alguma restrição 	na comprovação da regularidade 	fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo  de  05 (cinco) dias úteis, cujo termo  inicial  
corresponderá ao 	momento em que 	a proponente for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis  por igual período, a critério da 	Administração, para a  regularização  da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 	 

	7.172  	A não regulanzação 	da documentação, no prazo previsto no item anterior, 	 
 	implicará na decadência do  direito  de  não ser 	preterido ria 	hipótese de contratação 	 

administrativa, sem prejuízo da sanção  prevista. Neste  caso, será facultado 	 à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, ocasião em que será assegurado o 	 
exercício do  direitode preferência às demais  microempresas e  empresas de pequeno 
porte, cujas Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no itein 7.13. 

lugar; pan 

	7.173. 	Na hipótese da não contratação 	de microernpresa, empresa de peque 
	porte e microempreendedor individual, o objeto licitado  poderá ser registrado em 
favor da proposta originalmente  classificada em primeiro lugar. 



Se não houver inteosição de recurso por parte das licitante rp 	 s 
após a apresentação 

rescàtC, 0 Px!ç.geeItp, 
ippst de Preço eçai. hhará a :Uçjt ø flI* Mm 	jØgp 

4icata.tio item.:20. 	 

ë1 I ãÕdè.R hum Pregoeiro a 
dado, -irhèi~tfi sei dw o julgamento de re:s.:i 

723'»' stâo 4s!JàS 	ádaaTrbrsta 

a 	não atenderem às exigências deste Edital; 	 
b) 	forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos 
	julgamento  
cJ 	 com valor unitário do liem superior ao limite estabelecido no Termo de Referência 
ou preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles equenão venham a 
er demonstrada sua viabilidade através 	de documentação que comprove que os custos 
	dos insumos são coerentes cornos de mercado e que os coeficientes de produtividade 	
são compatíveis com a execução do objeto. 

	7.24 	Caso entenda que 	o preço é inexequível o Pregoeiro 	deverá, antes de desclassificar a 
oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, através 
de: 

icitante que ofertar preço considerado  inexequível pelo 	Pregoe  
posteriormente sua exequibilidade se sujeita às penalidades 

aJ   planilha de custos elabora 
Administração; 
b)  	contrato, ainda que em execução, com 

licitante, 	sujei 
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7.26 Confirmada a inexequibilidade o Pregoe 
públka para dar continuidade ao icertamé..  

á reabnra bcttação convi 

a 7.27 Da 	reunião 	lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registra 	 
relevantes e que,  ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da 
e  pelos representantes presentes. 

OçorTeona 
e üaApoit oui 

0 

!ü1flt: 	ópp4e: 	 1t* . 	 párbvidUciaScíÃ ,irdpUgdat  .. Iy atei 

recebimento  das propostas, diretamente na PREFEITURA MUNICIPAL VEI BARRA  DO 
cORDA,localizado Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda/MÁ; 

gk 2 e 

•tiâÕ:cõit 4íza 

A entrega da Proposta, sem que ten 
implicarána plena aceitação, por parte do essadc,s, darçondiçâes nele estabelecida 

SBEICUI 

e:. essaa 
pública  manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurs , sen' 
em Ata a síntesedas suas razões de recorrer. 

e do 

9.2 	 A falta de manifestação imediata e motivada de interpor 
deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e 
declarada vencedora. 

onie 	24  
d)ud1cáçio da objto à lwftante 

9.3Caberá à licitante juntar 	os memoriais relativos aos rec 
de 

 01, 
3 (três) dias úteis, contados da lavratura da citada Ata. 

gig 

9.4 	Cientes os demais licitantes 	da 	manifesta 	intenção de recorrer por parte de 
concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contrarrazões também em 



'PRËËfl:tMú%JNJÇjAL DIEBAKtkDØ CORDA 

zo dás,: 

ácultatipá:EAdjnh1tstnçã4an1õ U aød:Ó 

	

registro de preços no prazo e condições estabelecidos, ConVocar aS licitantes 	 

	

prazo e tas-mesmas 	 

É&TADOOM4IRAMS 

dias úteis, contados do término do pr 
assegurada vista imediata dos autos. 

9.5 	Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro deverá ser entregue, no prazo legal, no 

	

Setor de Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA, no endereço citado no 	 
item 8.1, terá efeito suspensivo, e se acolhido invalidará apenas os atos insuscetheis de 
aproveitament 

iidSé.dc tos is' eu reg 

rettiáhêstéhtéénjIT á 

Çeduns, pi se 

aQrÇon$jøer3: 
informdo â considaçãu 
orçárnento,ç~i~ps~ãoi que rcf;á:deisoidefínitiva 

Depcns de de4adiaos os rectro$ e cirnstatada a 
ráhom61ogado o resultado daiictçâo 

tflCJSTIt 

_01 Após 	a 	publicação do 	resultado da Licitação, as licita 
empresas classificadas para formação 	do cadastro de  reserva, terão 	 
úteis, 	independentemente 	de convocação, para 	 comparecerer 
PERMANENTE LICITAÇÃO  DE 	(Orgão GerenciadoO para assinar a 
ANEXO VII), 

	10 1.1. 	O prazo para assinar a Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado em 
	 so 	ca  de interesse público a ser devidamente justificado pela nos autos do processo para 	 

registro de preços. 

condições  propostas pelo primeiro classificado. 

fl::praZd:dë5 
i 	perante a COMISSÃO 

92 	A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de 	Registro 
dentro do prazo estabelecido no item 10.1, caracterizará o descumprimento total das 
assumidas, sujeindo-a as sanções previstas no item 14 deste Edital. 	 

- acuftado ao Pregoeiro reabrir o certame e 
remanesCeutes 

eçtfrS 

das açã ouve ys 

sua  de vão a Ertgõéitõ: snbmtetá.. ti: 
da Secretana Mumcipal 

retlsÓj:. de 	ente  
de Planejamentq, 

teht 



ap$&4t4Ç.SIaç44 
à demandas dos Órgâo Partfcipantes 

E *4 4ø  	 
dareptesentado  pela Secretaria Municipal de Planejaniejito, Orçamento e t*estâo,.e 

cd 
itdTinëÏitõ. 

• ESTADO:.MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO COSO 

publicação 'rn Diário Oficial dosstado 4D Maranhâo 	 

tt:::dbtigaHã:. 

delápoderãoadvi 	. bflrttIe.dtrëtdÏÍt7» ntt 

iSTtMA.DXJttiS11WflE 

11 	Após 	a publicação da Ata de Registro de Preços 	no Diário Oficial do Estado do Maranhão 
	 e  sua divulgação no site do Portal de transparência da Preíeitura de Barra do Corda, 	os 

órgãos públicos poderão utilizar o Sistema de Registro de Preços para  contratação dos serviços 
	registrados, observadas as normas editadas pelo Órgão Cerenciador. 

	

2. 	

	

A  Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e 	 
entidades. 	. 	jjjjjj: Pública: 	qe:bHtSiháfii participado do certame licitatório 	 
(4tcaronaimedlsntepréwacohsulta à CPt para adesâti desde que devidamente comprovada a 
vantagem e observadas as normas em ngof 	 

1.1.3 	Os entes da administração  pública estadual direta, autárquica e fundacional, fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, 
	direta ou indiretamente pelo Estado do Maranhão  estão dispensados da necessidade de 	
justificativa de vantagem na adesão às atas de registro cc preços gerencíadas pela Comissão de 
LjdtÇOy; 

fl4 ....:pj:ass.  
do Ivtaranbâo, por força do disposto do Decreto Federal n q892/20i3 

14.1. 	Os 	órgãos e entidades que não participaram do Sistema de 	Regis 
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão forma 
processo administrativo de adesão junto à CPL. 

	11.4.2.  	Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro  de Preços, observadas 
as condições nela ostabelecidas, optar pela aceitação ou não  do 	fornecimento 
decorrente de adesão, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que 
este novo compromisso nao prejudique 	 iorm 

	

as obrigações anterente assumidas 	

fl  

- Len 



rrabamo. R,$pcit* a,21 
Vezdo 

.ESTAtOG1v1ARANHÂÔ 	 
PREFEITUE4A MUNICIPAL DE BARRA DO:t.ÕRÔÃ 

	

1143. 	M aqulsiçõesadicionais  não poderão exceder, por árganou entklaxl;atø% 
[cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens  registradas na ata de registro de 
preços para o órgâo gerenciador e órgão participantes. 

	

1.4.4 	O quantitativo decorrente das  adesões à  ata  de registro de preços não 
poder5 exceder,  na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na  
Ata de Registro de  Preços para o Órgão Gerenciador  e órgãos participantes, 
ind?penclentemente do número de órgãos não participantes que venham a aderir, 

1 	 ::.Q:.fIft.idobS&i&íõ. chuiga 	 kah  
1 

	

11.6 	 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de event 
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabem 
ao Órgão Gerenciador  promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

116 t Quando o preço rnicihnente regtbtrado, por mottvn aiperv 
supenoraGpr.eçopraticado no mercado, o órgâo gerentiador deverãv 

	

a) 	convocar o fornecedor que venceu a licitação, e na falta deste, aqueles do cadastro de 
reserva,na ordem  de classificação, visando à negociação para a redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

	

b 	frustrada a negociação, os fornecedores serão liberados do comprom .$sp RssuinIU. 

ão 	havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador, deverá 
revogação da Ata de Registra de PIreçosí  adotando as medidas cabfsgeis-  para 
contratação mais 'antajosa, respeitadaa 1egisaçacrrelativa às licitações. 

,r - ,â 	 
obtenção da 

12 

2 	 rgbtrcitftcêIa 
Corgo gerenciadoi)quâncLo 

	

a) 	 descumprit as condtçôe  previstas no EditaLdeste  Pregaa a que se vincula o preço 
registrado,-
h) 

	

egistrado;
b) 	descumprir as 	condições da Ata  de Registro de  Preços; 	 

	

c) 	nao retirar a respectiva N,otade Empenho onassinar a Contratd Adininistratívo oü  
in$trflmento equivalente no  prazo estabelecido pela Admiujstraçãø sem jüst1fiathra 
aceitável; 

U. 2  06.169,79810001, 

:Sn 



àquele& praticaçtos no niercado, 
e) 	sofrer sanço prevista nos incisas 111  e 	 IM aput do art $7 d 
8.666/93 	ou no alt. 7Q  da Lei Federal.n 10.520/2002; 

ocorrer fato superveniente; decorrente  de caso fortuito  
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado 
interesse público, nos termos do art. 78, da Le 

p de res. 

e jüstjftcat 

.0  
dtêii,éfi 

cancelamento de registr 	 
cjáriada ata, nas hipótes 

tadit6rioe a ampla defesaS 

ec or; bénêfi 

PREFEITURA MEJNICIMI DE BARRA  DO  CORÇA 

fÈituie 

o:s 
Z1, 

o 
"•d1tëiti 

tittbas 

Atai; 
do o. prazo 

ceçtns.No.tas d'e EhTpenho-,  
oquivalpotes que poderân advir. 

dias uteis, 

	daAt:d.. 	Reg.s ro6b 
e, 	

ê
e a celebrar as Contratos {ANEXO 1701> gb 
nas coitdiçães estabejecidas neste Edital e 	na próprta 

aro 	da data de recebimenrn 	da nbtíftcaçWa 

do OU 

ffiàlç 
pmrazao. 

2,1.. O  prazo da convocação  poderá  ser  prorrogado uma vez, por igual período, quando 	 
desde que ocorra motivo justificado 

131  O$;ÔrgaC$;p. 

 eJç34 	 :4gá.  
por irxterxnécho de Gantrato AdmlnrstratLvo que deverá ser celebrado np prazo de 

Ntroê...... 
iiddfrd. 

13.4.1. O Contrato Administrativo poderá ser substituído por out 
corno carta-contrato, nota de empenho de despesa ou autorização 
o art. 62,da Lei federal n°8.666/93. 

snistxuntdnt .s 
conforme djspoe 

Isàaç o Êhk 



	 nota  1 :. 	iSl/fatit4e
can o flumero de 'ipscnçao no 	CNPJ indicado na proposta 
	liab'tlitaflo  e çpnter o detalhamento dos servl$os executados 	 

obrigatoriamente 	 

RuaMaâc, MftiiÇ I76 1 

T,.,ba#ho, Rçspelt 
- — 	Agem 	Vez 

.ESTDQD.Q.MRMHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

'Estadual da Inadimplentes  - CEL consoante  determina  o art P da  Lei estadual n° 6.6O, de 
de julho  de 1996.  	 
U-6  o ato  da essinaiturwdó contrato,  a Adininistraço  Pública  deverá consuttar o Cadastro 	 
de Jmpreendedores que tenjiani submetido 	frabilhadores a icondiçôes análogas  à de 
scrafl divulgada  »Ó  sftto 	ejetr&niTcb  do  Ministério  do  Trabalho  e Emprego, ce'rttflcando o5 

autos  a regularidade ou irr.egularidade da pessoa jurídica  de  direito privado interessada  em 
celebrar o contrato, consoante  a Lei estadual  n° 10.612 de 03  de julho 	de  2017, que alterou o 
parágrafo  único da Lei estadual g.752 de  tOde janeiro de 2013. 

13,7 	O fqrilecedo? que vier-a  er contratado ficará Óbrigado a  ceitat, flas rqesma condi;aes 	 
c1ontratuaI6 os acréscimos ou supress5es que  se fizerem necesários até 25% (vint e cinco 
por cento)  do valor inicial  atualizado 	do Contrato, bem  como a manter atualizada, dumnte 
execução do 	Contrato toda  4ocumentaçâo de habibtção exigida oa licitação 

3.8 	O fornecedor deverá  executar os serviços, rigorosamente dentro  dos  prazos  estipulados 

	

instrumento do contrato celebrado com as  unidades que venham a se utilizar  da Ata de 		 
	Registro de 	Preços, e de acordo com as especificações técnicas exigidas neste Edital, bem como 
com  as,coRdiçãos--queconstano de sua.PTIpoIfa  

	O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) 	dias, contados  a partir  da duca  da 
oxc-cução dos serviços, mediante  apresentação das notas fiscais, ttestadas  pelo setor  competente  
do Contratante, por meio  de ordem bancária emitida  em nome do Contratado,  para crédito na 
	conta correifle por, ele indicada, uma vez satisfeitas às condições fixadas neste Edital e seus 
	Anexos. 	 

13.10.1. Não serão efetuados quaisquer pagamentos  enquanto  perdurar pendência  de  
liquidação de  obrigações em virtude  de penalidades impostas ao  Contratado ou 
inadimplência contratual. 

	 CONTRATADA  
prestados não  Se  co 	hfdncle  com  a obtiação  da CONTRATADA do  paganteiitp da  
,remuneração ,aos.  seus empregados, cujo  prazo, -é definido pela ConstilidaçAa das Leis  
	ttIbá:ihitat+Lt Assim  /tiiocaibe.i:leflàoS.c)  ËhtStG:aCCN...ATANTE. deve Ipagar 	 
pelqs serviçps  presados para pcsteriormentea CONTRATADA efetivar o 'pagamentp  aos  
seusempregidos 



- Trabalho, lospofto o,CidiE 
- 	 51QZ 

flTAPGtO: 	$A:a...IN!. 
ORA MUNICIPAl. DE SABM DO COR 

ota flsçaljfatura deverá 
seguintes çqmprovões:±. 

	13.12.1. Do pagamento da remuneração e das  contribuições sociais - FGTS (Fundo de  
Garantia do Tempo de Serviço) e Previdência Social, correspondentes ao mês da nota 
fiscal oufatura apresentada, compatível com os empregados vinculados à execução 
contratual, nominalmenre identificados, na forma do §4° do -art.-31  da 	Lei  n0,,  :;9,D32, 	 
de 28/04/1995, conforme  Art.  40,  inciso  111 da IN 05/17 MPOG/SLTI. A execução 
	 p 

	

comleto do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o pagamento  de 	 
	todos as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, quando da 

contratação de serviço continuado com dedica çãoexclusiva de mão de obra conforme 
incluído pela instrução Normativa n2  3,  de 16 de outubro de 2009. 

13.12.2 Do pagamento da remtiheração  e da&revidência  Social, correspondentes ao 
iflês da nota  fiscal ou fatura apresentada, compatível com os erxlpregados vinculados 
	à etecüçàO contrapiais, noffiinalmente identificados. 

13.12.3. Do cumprimento das qbrigaçâes trabalhistas, correspondente 
ou fatura apresentada. 	 

a fiëal- 

.12.4. Do cálculo dos valores devidos ao Fundo  de Garantia do 
FGTS e que devem ser depositados pela 	CONTRATANTE nas 
vinculadas dos 	 ~0 trabalhadores  da CONTRATADA, utilizados 	c 

 	dedicação exclusiva na prestação dos se rviços 

rqspectivas coittas 
aflo de obra cam 

13SZECogfanne 'disposto no,  art 6.5 da IN  Mi 	 MROG a retenção 
paga1netto, sem prejuízo dar sanções cabíveis, ocd.rrerá quando a CONTRATADA 

1-Não produzir os resultados, deixar ,  de executar, ou nao executar com 
	mínimaexigida as 	atividades contratadas; 
	II   -  Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a exe' 
serviço, ouutilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

.1. 	Não 	será considerada retenção 	de pagamento quando este deixar 	 
razão da não apresentação de todos os docume 

neste item depagamento,  viçto que o prazo para 
iito*/tomøAiza
o pagamento somente começa a  

13.13 	O descumprimento das obrigações trabalhistas e 
	pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo  das s 

re: 

71—Centro -arra do Corda -Ma ranho —CNPJ 
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13.14.1. Quando houver falha no cumprimento dessas obrigaçoes por parte da 	 
CONTRATADA 	a 	CONTRATANTE, previamente autorizada, efetuará o desconto na 
fatura 	 e  o 	 pagamento direto dos  aládos e demais verbas trabalhistas aos 

	

regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 	 

	

dos art. 39 	 Esta exjgênçia teri aphçaço ap&  
e art4o da IN OS/17SLTI - MI 

• i1t14 E o 	é  
	seiio tealizados  desde que 	a CONTRATADA .efetue a Cobrança de forma a  permiti o  
cumprirhatto das exigências 1 gs 	pnhc*1mente na que se refere s retenções 	 
rjbutárías 

5 	A criterio da cONTRATANTE poderá ser utilizado o valor contrabialmente 
para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela, relativas a 
que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execuçao contratual. 	 

	13.16 	Serão retidos  na fonte o Imposto sobre a Renda da Pesso 
	assim   a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLLJ a 
Financiamento da Seguridade Social (QOFINS) e 	a Coniribuição  para o 
pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o 
conforme IN SRF n°. 1234/2012, e alteraçoes. 

a:ut1dça..{;LRPJ).. 	be 
Contnbuiço 	 pan a  

PIS/PASEP sobre cis 

	

objeto desse êdital, 	 

3.16.1. 	Serao ainda retidos na fonte os a. na 1cargos  previdenciários 
	estabelecido. pela lhÉtruÇan ,*, ringtÊvã, RFA:O, 97,1 /2009, alterada pela ff4 RFI3 

os tributos  municipais incidentes 	 
(ISSQN). na forma da legislação 

908/2009,  ou outra que  vier a substituí-la, bem como 
sobre a prestação de serviços dequalquer natureza 
	Municipal vigente. 	 

	13.17   Quando 	da ocorrência de 	eventuais atrasos 	de  pagamento 	provocados 
	exclusivamente pelo órgão, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua 

apuraçao se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,  em que 	 
os juros de mora serão calculados à -taxa de0,5 % zero vírgula cinco) por cento ao mês e 	 
de 6% seis por  cento)  ao ano, pró rata die e de forma não composta, mediante aplicação 

 	da seguinte formula: 

acrescidos ao valor jg 

'da 5 W HCN 1* Çetitrn:r 98fQo, 



	EM =VPx N 

P: tePrë 

onde 

óS 

h3oÇNP 

fSTADO-00  MARANHÃO 	 
PREFEITURA MUNiCIPAL DE BARRA DO CORDA 

1= lndice de tuaIizaçào financeira, çalculado segundo 
•f1flÏW. 	 

S65 

stos para o pagamento e , tjata do efetivo 

 	•  Encargos 
moratórias VF = Valor 
da parcela em atra 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a c fétivo 	 
pagamento! = ÇTX/100) / 365 	= Índice de atualização financeira = 
/365J   =  0,00016438 	 
	TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% (seis por cent 

O pagamento será efetuado à. CÕNtRATADA 	mediante Nota Fiscal referente  
ServiçosExecatados tvíensahitente à CONTRATANTE 	 até o 	3(S (Trsimq) dfa útil,, contadoa dk} 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, de ?cordo com a 	medição mensal, compreeudid  jiesse 
período a fase de ateste da mesma - a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número  da Nota de 
	Empenho, os números do Banco. da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara 

dos serviços prestados em moeda corrente nacional, por intermédio de Ordem 	Bancária cede 
acordo com as condiØes constantes na proposta da empresa. 	 

13.19 	Deverá tambémserem encaminhadas, junto à Nota Fiscal, Oficio de Solicitação de 	 
Pagamento, todas as Certidões de Regularidade Fiscal, Fazenda Municipal, Estadual e Federal, 
bem corno FGTS. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ÇcNDT, entre outras. 

	1,3,,20: .Será considerada, 	 el 
	prestação dos serviços. 	 

	estabelecido 
.2,004.  

a retenção  tipa tributos e das contribuiçôes federais, conforme 
na Lei n.2  9.430196, na InstruØo Normativa SRF ,Q  4Õ, ds 15 de xlezein'bro de 

Se a empresa for optante 	pelo SIMPLES deve anexar à fatura declaração 	constante da 	 
Instrução Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004,  devidamente assinada  pelo  
representante legal da empresa, situação em que não incidirá a retenção disposta no item acima.  

Rülãà  Mffflh.:3fl*,Céhtrõ 
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PREFEITURA MUNItIPAt DE BARRA 1 V6CORDA 
ESTADO DOMARAN9A0 

2:..Ei havendo erra 	mar Rofa Fiscal' Aa :s.  alguma: :das • -Certidões negativas 
idade vencida, o pagameuto ficará  suspenso até a  devida regularlzaâo da pend 
~rrêndu,oesteÇcaso,q 	, pus para 

1124 	tIé .g*I: 	forma; 	. tótidS./dèduWÓS . lbé.: corres' p asits 
nuiltas/penalidades ou rndenizaçôes devidas pela CONTRATADA, assegurado 
£onfrgdft6nc 	e à ampla defesa 	 

--a rçvel~twls, 
õdirMg ao 

nefdecirdêtS bálicá por N, 	paggment6s ser~Éo  efetuado 
corrente indicada n'a  Proposta de Preços 

	

Empenho, quedevetá tonsta o CNPJ 	

	

13.27 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 	 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude  de penaildade  ou inadimplência, 	 
pelo descumprimento das obrigações decorrentes da contratação, sem que isso gere direito ao 
reajustamentodo preço ou à atualização monetária. 	 

mensal dos salários dos  proflssionalÉ ao  recebimento  mensal do valor afeta ao COITR1t1'tJ 	 
128 	Ressalte-se 	que 	é vedada 	à CONTRATADA a vinculação  da efetivação dn pagantentô 

celebrado .com, a órgâo, sob pena de aplltaçàoda penalidade previstane Termo de ReterMeia 

4. 

4.1 	Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenha ou a 
assinar o instrumento contratual, a sessão  poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas 
na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às 
seguintes penalidades: 

:J 	impedimento dê; 
05 {tinto) anos, 
b) 	znulta de 	20% 
:.atttaTida; 	 

tõitrã icitar 

valor 

atada  api: 	s S.fl1fltøS. multas dUnø»tE.I 	 
0, atraso 	 d1:søtviÕst1t: entrega. dos  

... por ....ceri.t • I 
parcela do olijetoeni atraso1 desde p segundo até o trigésimo dia. 
b) 0,66% (sessenta e seis centésinws por cento) ao dia, incidente so 

71H Cttr 



dS :ãpik .0. 

os matépiaís a) 	prestar os serviços eu gaga, 
espeCificadú. 	. 
b) 	nào 	substLtuir noprazo tsti 
C.) 	descumprir os prazos s coiu 

uladà,~o material recusado pela contra 
ç6es previstas neste ?rego 

rpUc nçøIzévi:s:.1 "as• 
pré~ na alfnea "b" 

igéàiiho primeiro 
e por ceuta) do valordo contrato 

ultrapassar a 

	aludidas  
garantida 

,t4tm n 	 .p ar:tseguín 	 
évaa e a 	a deksa, 'nas hipóteses de ineecgço total 	o aà~ões,Â1 Contratada, 

parcial do Contrato 

	a] advertênc a escrita; 
&)  multa de 100 	valortcta dci Contrato; 

 	c) impediije,nto para'participar de jfrtação e assinar contratos com o Estado plo pra 
  	deaté 05 (cinco) anos. 	 
d) suspensão ,temporária de participaflo em licitaflo impedimento de contrata conta 
	Administrao Pública, por prazo no superior a 2 (dois) anos 
e) declaração de  inidoneidade pan licitar u contratar  ctrni a Administraç&ô 'Publica 

	

enquanto perduraremos motivos determipantes dapuniçao ou até que seja promovida 	 
a yeabilttaçao perantea própria autoridade  qge aplicou, a  penalidat; que será 

	

concedida sempre que oJ contratado ressarcir a .Administyação :pelos, prèjufzøs 	 
esultante flpós. decorrido  o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, 	 

IAS tãiiè•á  Iiü.M&idtøOfltiiS 	4S3fld[. êI:;tØ$tIXrkNTE 	dt•a :jitàns:.dás  
pehalidade$previstas,mecfiante relatório cirçunstaiciado,apres ensayido prov.a's que ustiflqtietn 
ap:ropMiçat; 

144 	Á ÉontratadÁ estai 
hipóteses legais, quando, 

141  As multas.deverao serrecolhidas n prazo de 15 (quinze) dias  conscotivos 
data da notiflcaçao, em conta bancária a ser infotmadapela CONTRATANTE. 	 

X4;S.ø.:Srd 	 ltpdÉIt&s 	 dos pagam btosU br. 
Contratada, amigável ou judicialmente 

14.9* A: liCitatt 4Uè:c neJarS étaiidãÍato.:da.e..,suçãüqc.ertãntó 
	falhar ou fraurlir na execução do Contfato, compn4ar-se de modo imdôneo 	fizer 	declaração 
falsa 'ou cometer fraude fiscal, garantida o direito prévio da 	citação 	s da ampla defesa, ficará 	 



tas n0 

.1. 3.. 	a::çõfl'b9ão.. 
djferenciadas a repactuação deverá ser dividida em tantas  quanto: forem os 
ou  convenções coletwas das categorias envolvidas na contrataçâq 	 

colo datasas:es 
acgrdos, Oissidiási 

N 
	a partir. 0A Ao 

. :Ru ...Maffins37± ' erra  ddGdtd a-Migaph.. 

PREFEITURA *NiCIpALDflARÃp.ÇÇ.R 	 

perdürarem os mottQos determinantes da pún*ção rou 
perante a própria autoridade que aplicou  a psnaIidadç 

iS    DA GARANTIA CONTRATUAL 	 

pra...a*éinos 
até quê sefa promovida a reabilitação 

15.1 A adjudicatária  quando convocada a assinar o Contrato, prestará garantia contratual no  
percentual de 2% (dois  por cento)  do valor total do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias 
após a sua assinat(ira,devendo ter validade de até 03  (três) meses após o término da vigência 
contratual, conforme o artigo 56 da lei n2  8.666/93 e seus parágrafos. 

..:Caberá- i. adjUdëãtáïi6tarppr;titttã dãmç4aftü4es 
2 3666/93 

3. 	A CONTRATANTE poderá descontar do valor da Garantia toc 
lhe for devida pela Contratada a qualqier titulo, inclusive multas, 

. .. 	 .p... 
reintegrada no prazo de 05 (cinco)  dias úteis, a contar da data dtrecehimento da notifiçaçâo sob 	 
	pena de serdescontada na fatu'ça segitntp  

15.5 	Agarantia, ou seu saldo  somente será liberado  após o integral cumprimenta de todasas 
Õbrigaçoes contratuais, inclusive recplhimeiitp de múltas e satisfação de prejuízos causados a 	 
	CONTBATANTE ou  a terceiros no prazo de até 30 (trinta) chas niediants pedido foïmal da 
Contratada 

iS 1. 'DA:REP,ACTUAÇÃÇ)  DE 

15,2 
da te 

desde quek 161 Seta  
observado o interregno mínimo de uru 

162 	 O interregno mínimo dei 	(uni) 	ano para-a primeira repactuação será contado a partir da 

	

datada orçamento a que a proposta se  referir, sendo certo que se considera como data do 	 
	orçamento aquela  do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à 	 
êpoca da apresentação da proposta. 



Szø.:s não previs  
tu: 

16.7 	É vedada a inclusão, por ocasião  da repactuação, de  
inicial, exceto quando se tornarem  obrigatórios por fo 
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

proposta  
gentiaçt 

6.5 	A 	CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação, 	da 
data do  registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo  da  categoria 
	profissional até a data da prorrogação contratual  subsequente. 

16.6 	As repactuações serão precedidas  de solicitação  da CONTRATADA, acompanhada  de  
demonstração 	analítica 	da alteração dos custos, por meio de 	apresentação  da  planilha  de custos  
	 e formação de preços  e  do  novo  acordo convenção ou dissídio  coletivo  que  fundamenta a 
	 repactuação, conforme for à variação de custos objeto da repactuaçao. 

t6.8. 

a t 

ADA ficará obrigada  a aceitar)  nas me mas condições  contratuais, os acrésci 0. 
ou 	supressões que  se fizerem no objeto do presente CONTRATO, até o limite  máximo de 	 
	25%  (vinte  e cinco  por cento)  ao seu valor  total inicial atualizado, conforme dispoe o § 1 
art. 65, a Lei Federal n0  8.666/1993. 	 

.7.- 

et1arb cla 
	Administração Pública 	Municipal 	que  não tenha participado do  certame  licitatório, mediante 

évia consulta ao contratante,  desde que devidamente comprovada a vantagem. 

P 
quando desejarem  Mzer uso cW'presente Ata de Régistro de Preços deverãemamfe$tar  seu 
interesse junto ao Óigão Gerencfador para  que este indique os possfveis tornece4ores e 	 

p.twt:s.eçpsatserêin. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,  
observadas as condições nela estabelecidas, optar 	pela aceitação ou não do fornecimento 	 

	ggçompresan  es:  
e fiituras. decorrentes' da ata, assumidas com 	o 	 n 	É. Pr  

G. 

—.Cer)tro 	OQ Corda: :MàtaP! ô:I:CNPi.N 06.769 ;7987000 47 
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•TADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

s adicionais  por outrps 6rgâos ou P4t4õflf& ttëíSi M:uiis :&Etõflttta• 
e$idattes no 	poderão exceder, per órgão ou  entidade,  a cem 

registrados na presente Ata  de  Registro de Pitços 
por térito  dos çuautitativós 	 

Parágrafo quarto:  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade,  ao quíntuplo do quantitativo de cada item  registrado  na Ata 
de  Registro de Preços para o Órgao Gerenciador e Ôrgão Participantes, independente do 
número de órgãos nãoparticipantes que aderirem. 

Parágrafo quinto: 	Compete 	ao 	órgào não participante 	os atos relativos à cobrança 
cumprimento pelo fornecedor das  obrigações  contratualmente  assumidas e a aplicaçao, 

   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. 

do. 

DAS DISPOSIÇÕES 	a..  
18.1. O  presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do 
integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

exigêliclas previstas 	no Termo 	de ReferMcia e seus anexos, n&o elencadas no 
item 5 para  a aceltabilldads de proposta  de  prbçe, e no flem  6 para a habilitação de 
llqtante deste editalnão serãø  legadas aefeitowra fins  de licitação, podendq  o órgão 
interessado solicitar lhes o cumprlmenw  como condição  de contrataçâo 

É 	facultado, 	o Pregóetizq, em  qualquer fase- da Iidtaçe,  promover diligMicías 
e/ou olicitar parecertécuico de 	pessoa iiitqgrante  ou no  do qtiadro da 	Administrçã  	 ao  
	nucipal, para esclarecer-ou coniplementara  instruçAo  do procssØ vedada à inclusào  	 
ppsterior de dctpneiIo ou  tnformçao 	que 	  deveria coitar brigitlariamente da 	 
	proposta/documentação. Nesse caso, a adjudfcaçao somente ocorrera após a cotwlnsao 
da diligência prçjnovida 

	 0r4,  til 11 tA à  ar 
gazões de interesse público, derivados de fato 	superveniente  devidameiitstõmprovado, 

	

pertinente e suficiente para justifar  tal  conduta, devendo nn1á-la  por iIgahdade, de 	 
oficio ou: por provotção de qualquer pessoa, iiiedinte ato escrito e fun&amentacio 

2 	:o.oasd 	tto-pei&àhtia 
ser 	fçtto  medíante 	entrega da competente apólice emitida por entidade 	em 	ftincronamento no 
país, acompanhada da certidão de regulandade da emitente, em tome do Município  de  Barra do 

:..cbrda... 

91 



183 Será observado, ainda, quanto  ao  procedimento  deste  Pregão: 

a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado  o 	 
direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido  pelos encargos que tiver suportado 

2 ou 

:uStõs 
18.5 	 As proponentes  assumem todos os custos de  preparação-é.   apresentação  
propostas e o Estado do Maranhão não será, em  nenhum  caso,  responsável por esses 
independentemente da condução ou do resultado  do  processo licitatório. 

Traba!hQ. PCSpOItO Çidí 
Agor,VLzdoPa,o 

PREFEIJU 
tÁtOtMARANI{ÂCH.E 
MUNICIPAL DE BARRA DO CO 

equvalente ressalvado!  mnda, o dispositivo citado na alrnea anterior. 

io:.caso:4é.4efatfteit 
lrhpla defesa 

jjijfradi 

nptuppft:tjht4:dø tqn 

8.4 	As proponentes sdo responsáveis pela fidelidade e legitimidade  das informações 
documentos apresentados em qualquer  fase  da licitação. 

'or da ampliação 	 
desde que não  

cá segurança da 

IS.6. 	No interesse da Administraçao, sem que caiba aos particípntes  qualquer reclamação 
	ou  indenização,  poderá ser adiaç1a a data da abertura  desta  licitação  e alteradas  aS condiç&s do 	 
	presente EdtàI. 

18.7 	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 q1ç.  
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário 	 

as. 
	

No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido 	para o recebimento 
oas  propostas de  preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando,  
inquestionavelmente, a alteração nao afetar a formulação  das  propostas e os documentos de 
	habilitação. 	  

:MitÓn.s diSciblfiiadora  désta.Iititacão•.sétãdJhilèrpr 
	da disputa,  rëpeita4a a  iguaIdad  de oncirtumdade  entre 	 e 

interesse púb)icb,  a  finalidade, a cel 'Ir çiaae d02  Procedimento' 

M.10 	Aos USOS omIIssos:a iic;avs.* as,digmais  dispo nçO cistaMesd . 
10 520/2002, Dectetô Fftderaln°  7892/2013  

comprometam  
contratação, 	 

:R:UátáMttifl37:i  —Centro' Barra do Corda- Maranhão - CNPJ N 2 & 



mas 

Asa 

Tnboil,o, Raspo/ti, ctii 
À#ota a Vi,: dtfl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DGCORDA 

8.11 	A  abertura dos envelopes Proposta e Documentação será sempre  realizada  em sessão  
pública, devendo ser elaborada  a Ata  circunstanciada  da  reunião,  que deverá obrigatoriamente 
ser assinada  pelo  Pregoeiro, 	pelos membros  da  Equipe  de Apoio, 	 por  profissionais que 	 

às propostas ou 
à documentaçk, e pejps reflesentabtesdas   Jjcitautes p?ee1ites 	 

	

18.12   Se não  houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes  Propostae 
men Docutação m um e 	único momento, ou, ainda, se os trabalhos  não  puderem ser  concluídos  

e/ou surgirem dúvidas que não  possam  ser dirimidas de imediato,  os motÏvos serão consignados 
	em Ata e a continuação dar-se-á em Sessão a ser convocada posteriormente. 

	 18.10.1.  Os envelopes  não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo  Pregoeiro  

	

e  pelos representantes legais das  licitantes presentes, ficarão em poder da CPLe sob sua 	 
guarda   até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

O resultado  desta licitação  será comunicado 
publicaeào na Imprensa Oficial. 

p4 

Os envelopes contendo os documentos de 	habilitação, não ab 
pata retirada no endereço  da  Comissão  Permanente  de  Licitação, a 
a publicação do  extrato do Contrato, após o que serão destruidos. 	 

410 (la dfa.s úte após 	 

18.12.  Na  contagem 	 
o diado vencimento, 

estábélecidós 
ébservandóse niciavencentpraps 

0a40 Irotooi  
em dia de exp ediente na 	 

	 CI'I. 

	18.13. Os documentos eletrônicos produzidos  com a utilização  de processo  de certificação 	 

	

Ais ponibilizado pela 1GP-Brasil, nos termos da Medida  Provisória n2  2.200, de 24 de agosto  de 	 
	2001, serão  recebidos  e presumidos verdadeiros em relação aos signatários,-dispensando-se o 
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

18.14. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na página  do 	 Portai da 
	Transparência ido, Município de Barra do Corda  ou na sede da comissão Permanente de 

Licitação e no  site  do Tribubal de Contas do Estado - SACOU 

MW! 

k Cá I*rhO.HiÇNPX 7 
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r*4l*:sdeste  ed segUintes anexosIF 

9XIGÊNCIAS  à, 

O DO EÜF:DO1PITM 

Anexo VI - DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO; 

	Anexo WL- 	WNUTA ATA DE RttISTRO DE PREÇO; 

Anexo VII! 4itJfl (O;CÕNTfltO 

*btfl 2:0 ,07 

PtegçIøfr..4'$i$pki. 

o  a rd  aranh&-CNPi raH.r 


