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qà kaàc Mártlfts, 37I -- Centro —Barra do Corda--Marànhti--CWPJ N. 2  06;79;79R10001 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPALDE BARRA-DO-CORDA 

PREGÃO PRESENCJAL 01/2021 	 - 	- 
DEUAB1LLTAÇÃO. 

(MODELO) 

(Nõmt da Enfpresa) £NPI 	 * 
	  sediada (endereço cotnplêtõ), 

Declara, sob as penas datei ri. 1O520/2002, queatéaresete4àta inexistem-fa,to ïmpedilvos 

pãr*aUa habifitação nó pfeehte ptâcõsso licitatóriq jipdtcar-p na deste - PREGÃO), e-que contra 

ela não - existe nenhuni pedidb de iasoldjuSa/falêneja ou concordata dente dá origaoriedade 

de declarar-ucorrêncS posteriotes. 	- 

(Lo.c-áI/datà) 



Trab.?kA flespo,t 
49094 4 Vez 

Rua isaacMartIns,37i-rCentro—Barrã da Corda Maranhão— CNPiN; 2Ü6369798j€Ï001- - 1-77 
F LiL 

EStAbO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOCQRDA 

PREGÃO--PRESENCIAL 01/2024 
ANEXO IV - DÉCÉARAÇÃÕ IQUÉ:DE (X)N}IECIMENTÕ E ACEITAÇÂ flO TEOR DO EQlTAL, 

A-empresa; 	- 	- 	 --  inscrito:no'CNPJn° 	  

jbritterrnédio &aséü refreéhtantelega1-o {a) -Sr. 	--- 	 -- 

pattador(à) d £atteifl de Idénttdade+ h°- 	

 

édo CPFú° 	 DECLARA, 

 

por se 	peetitite 1egtiiif 	a4ssffiadõqÚ&teríhedëeãceitao inteiro teor completo. do 

edital deste-PREGÃO eRE$E$CJAUN --.f2Q2i, ressalvado odtreito recursali bem como de-que, 

recebeu todos os documentosioimaçôTès.necêssária: parao cfímpïftíiexlto iiítegral das 

øbriaçGs-destaJícitaço. 	- 

Local e-data. 	-de- - 	-  de 

 

 

    

e 
Assinatura 'e carimbo do CNPJ 



trabatho Pí'spc4t 
Voz 

Rua Isãac Marfins, 37l_Centro_I  Barra  'do:Córda  -MaranMo'--CNPJ-N.'2 06.769.798/00014à1s 1 LçLj 
IAss 	r-/ 

- 	,ç 

EStADO DÓ MKRANHÃÕ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

2RE&kO PRESENCIAL Õi/2021 
ANEXO 11 DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES, 

- 	 Anscrito no,CNPjii2 	por Intermédio de seu, 
tepreen,t'ntç legal á(a) 	 ............................. 	- 	 

portador ('a) da Carteira de,ldentídãdn 	  
fins dôdispostõnoükisõ Vão art; 27d'a Lei n2  8.666; de ai de junho-de 1993, acrescido peiâLef 
hW 	54 de 27 'de ôuüibro de 1999, que não emprega menor de dêzditb anos em trabalho- 
noturno, petigbsb.tiu.insalubce e não emprega menor de -dezesseis anos. 

gésalvát: effirÕga menor, apàrtit' de qu'atone anos,. na 	de-ap$iidiz '1 1 

(Data) 

(Representante legal) 



Ttabaiho, Ifl'spcfto cCiàÇi 
- 	Agora 5,1 Voz doflvo 

ESTADO O MARANHÃO 
PREFEITURA MLJNIÇIØALDË BARRA DOCORQA 

PREGÃO PRESENCIAL 0,1/2021 
SEXO VI -DECLARAÇÃODEJtE$PON5ÁVELTÚCNlCo 

4empresa 	n11 	pdr 	ersêiitaüe;IegãI j  ttLàTa ptaifte á.PrdftA*ta 

Mtrnicipií de Barra  do. Corda,- que o Sr. (nome e pros&p),ÇA n 	, sepá':indicado çqmçr 

responsáveitêclIito:pel3execução4io objeto dastaiicjtaçãõ erá:manttdo:nessa condição até e 

recebimento ckfinitMj do objeto, tasd-seja:.varcesiora docettm+s. 

fledara; ainda que, se inevitável, ,a substituição será féka por prbfiésfonaL caiu 

qualiIc-ação téçniëa Igual ou, superior à do sub's±itufdo com previa anh1ênci da Prefeitura 

NunicipaNéBãrra:ddçbtda/MA 

(1ócaI'édata flor wdensb) 

(nome da empresa) 

Come, e asiiatíidotôprestant1egai otprWiràdôt3, 

Rua 1saacMartins. 371- cëntro -:Barta do Corda Maranhão-CNPJ N 26.7697'9910001 

    



flaL.a Na,, Rcsp&to cCid,ctSh 
Ayrn. 	Voz doPe vo, 

Rua laaojvlartins, 371 —centro —'Ban-a do-Corda- Maranhão-CNPi U. 206:769.72810001 

ÉSTADO DO MARANHÃO 
:PREFITURA:MUNiÇIpALDUARRAiDaCØRDA 

PIuÃO PRESENCIAL Dt/2Q2i 
xaVxI-MIr4utAtA DERE&IStRQDEPREÇÔ; 

Pelo presente instrumento, o-MUNICÍPIO DE. BÁfin DO CORDA — MÁ através - da Secretaria 
Munkipál de Planejamento,. Orçanitnto é, Gestão, CNPJ N ° 06.769,798/000147; neste ato 
representada pela Secretária Municipal de Planmentb, Orçamento -e, rjesfto a Srà MARIA 
EDILMA FERREIRA MIRANDA, portadora dd CPF n° 381 £06:693-Q0tRO a° 745504 SSP MÁ, 
residente e domícilíada-na Av;RQseaua.'Sameyy n° 1.64, Tizidó1a Barra do Corda —MA, e- pela 
Coordenudoa de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA S-ILV'A,portadorado CPF n0  

•435.903,813-53e-RGi° i6O8976S$ 	.reidntee 4orniPi1ia4anwn.ia'Ioipe4e.s Copihoiaços, 
2Mb 637, ]JC1M. Barra do Corda - 'MÁ, nos termos da Lei no RI 520, 4e 17 de julho de 2002 e do 
Decreto -n° 7892, de 23 de janeiro e 2013, aplioando"ç, subsidiariamente, a Lei no &,666,-S 2-1 de 
Juihode 1993, econsid&ttuidô-óresúftado do?te&o Fresedcial fio- 	 .  homolôgàdõ 
em 	  mtëgrahte do Rrocesso Administrativo n° 448/2021, pai; deliberação do 

- Pregoeiro designado por - estaiytuijicipalidãdç, 	resol.yç 	REGISTRAR 	OS 
PREÇOS da  empresa 	..-. 	 -  

fnscrito no- CNN: n4 	 -: 	 -,  :coiú sede à 
---.bk. 	 em - 

- 	 testo ato 'representado pelo Sr4 

	 ,-inscrita, no CPF n1  . 1W  e 
	 cjnommdo siniplesfnentetON'ERATADO, observadas as eondiç&s 
do EXIW que xegw.g-rgãa e que1asenunciadàs nas cláusulas qu seguem; 

1- DO OBJETO: 	- 

1-A presente ATA tem par objeto' p REGISTRO DE-PREÇOS para contratação de-eMpresa 
especializada na prestação de Serviços de Limpeza Urbana, Coleta, Transporte, 
Disposição Ema! e Gestão de Resíduos Domicibares do MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA 
— MA) descrito.no - DMOSFRÂTWO DO OBJETO REGISTgAIJO" aiie±o a estaAtA; 

li- 	Às óbrÍgaçes.-àssumldãs,-  as horrnae-insttuões constam do Edital Licitátório e seus 
respectivos- aneb& jutamStê. -cbit 	- qii passam, a fazer parte integrafi& 

	

desSÏfitrtitnêntó;1hdp eiidøiterhente'de ttacriç6S. 	 - 

2m DAVJGMCLA 

-21--AeríteflAterá-vigência pelo prazo de 12:inõses,'apartiPda datada sua publicidade; 

Z2- Durante o prazo de vigêpcia desta ATA, o órgâo contratante So- ficará óbrigado.aefetivar 



Trabalha, flcspaito c 
45wta ó , Voz dõ 

ESTADO baMARÂNHÁQ 
PREFEITURAMVNICLPAL DE BARRA DO CORDA 

s clontrataçóes que- dela poderiam advir, ficando-lhe facultada à adoção de outros meios;  

respjtaaa aIegislação relativa s;Iiéitações. 

3- DAVINCULAÇAO: 

Si- Odispósto ria presente ATAdeveráser êxecutado fleinienterpelas partes deacprdo cornas 
condições avefiadatbo Edit4LÏcitãtório1 sendo cibs~ervodo o disostonaLei nI0S20/2002 
os Decretos Mticaís, bem tóniõ, no que couber, astermninações cSstfles da tei1i9 
8.66/i993, estias p6ster1orësa1teraç*es, g:das. demais normas que dísp6em sobr aniatéri& 

4- DAS OBRIGAÇGES DE MANTER M CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU HABILITAÇÃO 
ÈXIGIDASNALICITAÇÃO. 

,4.lá 2s condiØs de habiIÍtaó e. -qqalitjçaçâq e4gids ixõ- Witi Lict&5rt - 4çnrp sr 
mantidas pela empresa registrada durante toda a vigência da presente ATA, ficando facultado 
ao órgâó Contratante, a qualquer rátimerdoi exigir a apresentaçâo de parte ou tQtalldade 
;dàs documentos 

1 
apresentados quando daquelas faes 

- DÓSPREÇOStDÀ PESQUIS&bEMÊRCÀDO 

51r Os pflço,S Gíértad4s pela empresa-g4judictári»,c1a licitação, signatária, da presente ATk 
constam do "DEMONSTRATIVO DE ITENS REGISI O$', anexo; 

5.1- O órgão contratante poderá promover n'pia pequiSa, demêrcado, dê f  a cbniptõvàt 
que os preços registrados permanecem çompatfveis com os praticados no inercadp condiçAq 
indispensável para- a, solidtação de aquisição e/oU publicaçãd :periádida no Diário Oficial do 
Muniçpio eDiárloOficial-do Estado 

6- DAS ÇONDÏÇÓE$-DEFOIINECIMENTÓi 

6.1-A contratada-ficará ob4gadâ a-aceitar nas-mesmas condições-contratuals, Ós1acrsCimQS que 
se fizerem heceSriüs-Sm sté-vinte e dnco'por eÍi&o {ZS%).&o-valor inicialatualigado desta  
-ATA; 

62-Os produtos deverão estardeacordfrcomas exigêxicia4o Q3C1iC deDefs&doCçpsimMar 
especialmente no tocatte aos vícíqs de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 
inadequadosl ao consumo a que se destinam eia lhes duninuam o valor, conforme o artigo 18 do 
referido dplema legal 

6B 	Ocorrendo z refeição emalgum serviço, a contratadá será:.notiflcad velo destiúatátto,-o 

Roa IsaacMatthts, 371— Centro -Barra do Corda-Maratihq- Cr4?JN,Q d6J69r79/0 
/ 
7 

1 fle 
As 

  

  



'? Vez do Pp 

15- tonsjderahdaa 'forma peculfaP de pagamento adótadapela Adní'''taçád-'PÚb1Ltg, tom. à 
utilização de deposito direto na conta corrente da contratada, é defeso à futura contratada a 

Boa ,lsatdMártins, 37-1- Céiflro- BratCoy4ar MratiMor-r'JpJ  N 
1 Fs 

ESTADO DO MARANHÃO 

P-REFEITURAL MUNICIPAL DE- BARM.DOORDA 

órjão contrataiiteçpai'aa retirada do mesmo prazo. que lhe será -Ibcadbcaheridolhe 
efetuar ascorreçõescabíveis; 

6.4 A recusa da Contratada «m aftndçr, p, estabelecido noitéfli antertqr imp1icrk eyn apliõaçao 
daasançn:ptevistas napésenteATA; 

6.5- A contratada será adfiic responsável pela qualidade ilti(s) ser(flçd(s) prestados(s); 

6,6HA empresa :devêra pferecér fannalnhEtYte lmTeríno dd-Garajitia, se.houver; nos ttmotdo 
Art. 18 do Código de Defesa -do Consumidor ILei rT8078%9.0), què deverá ser,  entregue junto 
com-  e objeto datici,taflo. -pêlo pra2o de 12,(ctozejflie,s,es a partir do rece.bi'mentb defiuiiSt 
do(s)' produtos(),eStetidex1do corno;taUdata de adirn.ptenierÂto; 

;7- Acqntratada4e-verá dbger ar.naexecu,ção dpresent,e ATA o disposto »a legiÀi?:çâp,-federal,  
estadual e municipal, embidp-aquilqú&forap1icAve1; 

'6.8- PnQ 4o wazo de vjgnçia desta -TA, :Ç rrJa será obrtgada a prestaro&serviçqs, 
desde que obedecidas todas as suas condições, conforme previsão do Edital Licitatóno que 
preçedej a-sua.formailzaçkã. 	- 	 - 

7- DO-PAGAMENTO.- Õ-vÃctS1ENTÓ 

7'.1- 7:1- 0 pagamento será -efàtuadô mediante o pfdcessaéi1td dos d&umentõs dê cobránçã-
ap'resefttàdOS pela -toritata'da, Mim pSzô ltliho de- 30-  (trinta), dias contados da dta do 
adimptemehta4'a obrigaço, toflsideràd domo tal -adata emque aflota'ffscãlfot cerflcadpl 

que déver&ócbïtePa,fl&-as-vériftcaçë& &itStãtits ddsiibitem 
I0h2-des'ta,ÀTA; 

72- Na eventualidade: de dúvidas quanto a alguma parte do documento de cobrança ó-
contrátànre 'efetuará o pagamento da parte efõtivàmdnte aprovada e a êntptesa 

ton1ttadapkrestará os esclarecimentos - necessários pata liquidaçâo-do -sáldo-dbvidci; - 

713- Do mpritante, devido, serão dedu-ztdos, os valores referentes -à Tete»Çãp-  -de Tdkiitas e, 
Contribuições nos termos e grgdção- da,legisjgçãQ fiscal Lpertinent 	 - 

74 Os pagamentos 'erD -efetiados- m diante depósitos 'bancários. Fara tanto,, a contratada 
dçyerá informar, no documento 4e cobrança. seus dados bancanos (nome e numero do banco, 
'iíomë e cád!gÕ-da ãgêndà -e'nmero da:conta corrente); 	 - - 	-- 



Trabalho, Respeito 
ÂgotaaVezc1p 

Advertência; 

-811,2— Multa,,  e,- 

8.1S--SuspêrSâo:tempbrija; dp:4weitõ-de:partitipar em Iicitãção e huipedíiteiitd de -çbiit?atar 
com aMunicipalidade de Barra do-Corda por prazo nãoSnperiora'dois (2) "os. 	 - 

82- Das Multas: 

8i2I As multas JmpostàÈ- à, Contratada serão -descontadas dos pagamentos eyutpalmnte 
deidosuusinda. qqan4o forp asu,ctibnda jidicin ente; 

Rua Lsaac:Maruins3 371_téntro -Barra 'dÓ Corda - Maranho -CNRJN, ;Ob7691798/00Y1- 

ESTADO DO MÃRANHÃ4 
CORDA 

etissão de duplicatas em ,função dpacgo -a ser c'elebrdo. ;enjjssão- desse titulõ.de crdita, 
sem prejuízo das proyiØncis judiciais cabíveis, por caracterizar il(czto grave, equiparável a 
emissão de '.'duplicatas simuladas", demandar A o sancwnamento da contratada cem,uma des 
penas prescritas nos incisus 111 e IV, do art. $7, da rbej ilt  S466/93, pelo fato desse= ato 
enquadrarie na situação dispQfla no inciso 111,doart8,doniesmo di1ornãlegal;  

7.6-- O pagamento só será éfetudo, ãp6s- a védfibaçân dá manutenção da IMbifltaØa da 
contratada, seja através da consulta ON-LINÉ no CADASTRO GERAL p?ra comprovação de que 
sã encontra en dia com suas ohtigaçôespara .com aRtceitalFederal; mediante apresentaçoda 
Cénidãõ cinjunta Negativ* de Débitõs Federais, Certidão }1éatiVa de bébitós dfvtda.àtLva 
estaduál,Certidão Negativa de. Débitos:e dMdá-ativa lilunidpal, Certidtü NegàUva de Débitos 
Trabalhistas e: &a Certificado de Regularidade jtffito aio itTS; 

1.7- Casa a. ATA seja: assinada tamõ CNVIÃa filial diverso- daquêle apteentadõ fla sessão 
publica pela matriz, com a consequente emissão da Nota de Empenho e Mota Fical com o CNUJ 
da filial, o pãgariieiito.só será realizado ap69 a coistataçâo da regularidade da filial rélatwa à 
SgUrtdade Social (INSS) e ao Fundo de G-arantià por Tëmpo d'õ -Serviço 1

ÇFGTS4»mSiate-
consiflta bit aprõsntaç-âo darespeètins certidões semirejuSdo establécldan6 item :acima, 

7.9-tbnfõMrije dipdst*no artigo 3Q dØ Decreto 9372tdd 23 derdezetujitode 98$ alínea 
"d" .d91 inciso 'XIV do- aïtigô 40, da L& 666/93, o pagamento pelos proutospodçrá -ser, 
conforme a ecessidad no órgão contratante, antecipado, mediante a apresentação de segiXrp 
garantaou flànça bau4riaiqaIõrtoa1, da parcela -adiantada, 	- - - 

8 DAS PENALIDADES E,SANÇÔESAQMINI$TRATWAS; - - 	- 

BJ- A Contratada, na hipótese de iji adirnpinda parcial,  bit tpt4ressálvados QS-  casos fortuitos,  
ou, 4 força maior previstos- na - préte ATA, devidamente comprovadqs, estai4 sujeita-as 
seguintes pSid4çs; rafttida a sua préqi44øeajw rqpeçtvp process,ç; 



Trn&alho, ?espoJto e 
A.,or.,Ó a Vez dó ció 

Rua Isaac Marfins; 3fl—Centro-8arra doCord'ar.MaranWo-'NPJ F4.2 06.769298/ÕO0 

ESTADO DÓ MÃRANHAO 
:PREFEITURA MUNICIPAL DEBARRA DÕ;OROA 

BS- Da qpjcaço ciaspna1ídádes: 

8S4- As ptnali4ajes seçào-ap1icadassdminirativamenteindependentementede 
iAerp1aço jp4c[alou extr4udicjat 

84 	'Pa cuinulativkíade: 

8.4.1-i A apflbaça da penalidade "multas' não impede- que o órgo contratante 'rescinda 
unilateralmente jo:acordo e venha a altcarcflWátIváSnte, a saiição prevista :nsuibfte'fta 

DaapliõaÇãe das mãltasf 

8;Sç1 M'ulta por atraso npYSçãô dos-sMçcs: 

8SL1' AS muitas, caso aplFcads, serão c&cuiadas tehiand pÓrhase valor WtlE da parcola  
em atraso devidamente atualizado, conforme índice adotado para a atuahzaçâo mopetar;a no 
valor de 0;5% çWeo décimos portento) perdia :de2trào,atÓ Q trigésimo dia. 

8$.2- Mtilta compensatória; 

aS:ai- Decorridos mais,  de-tcjnta 30dia-4etra5o da nçrega doobjet; seráapljada :wna 
muita compensatória, do 10% (dez por conto) 40 valiwdp objete,, p&esdanes causado, pelo 
Inadimplência do. fàrnecedor, 

84- Caso-a Contratada descLímpra o-qfte prevê o- iteni-&adesta ATket4heá:aplicada multa 
correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por, dia sobreo valor do bem rejeitado, a contar 
datérniino doprazo estabelecido naqueleitempararetirada dá mesma. 

9, flOCANCELAMENTflA ATA PEREGISTRO DE;PJ1EÇOS; 

V;i- ORegtszodedeterminada preço poderá ser:cancg1attq, de pleoo'dlreitq, quando.,  

311- O prestado r 4ogvjçoâo cumpriras d»risaØesconstantesØestaATÃ; 

-í2- O prestad&r do enfço, dêPcausa a resciiãqadminSrativa deácordo. (ou insSrnepw 
-equivalente) detõtteáte:deRegitmde Preços., acritérió'do'órgãü:contratantei 

9.1.3- gm qualquer das hipóteses dé-inesêcuçãó totaLou parcialde acordo ±(ou Ttisttuïnópto 
eqwvalente} decorrente dê Registro de Preços, se assim for deci4ido pelo orgão contratante, 



T,obalht. Roapelt 
4qcr. a Vez 

1Õ3-4xejeição 4ôsltetis iSqjuStificará atrasos enirelaçâa ao prazode prestado do serviço 
fixado- 

Rua lsoMaflIm,71 -Centro -Barra doCorda -'Ma anhao-CNPXN. t06.74939010Ó147/ 

ESTADO DO MARANHÃO 
PRÉFEITÜRAMUN!CÍPAL DE-BARRA 00 COR 

9;114- No aceitar reduzir *) :preçp(s)regsfl4o(, se este(s),  e tôrnar(ni) superio(ès) 
ao(s) praticadqsçs) no mercado,  

PÔr, 	s- de intér4se  público dSdtnênté deÍWdnstrdo Õjustificado pelo órgo 
contratante, 

9.1.6- 0èloç prstadot 	sewiço, quando, neWant? saflcitação po; esçl7íq1  ooippçovaTr ,_estar 
íiipõsibilitdõs-de cumprir as 	êidadé&ta ATA, oh, ajufzo'dn &rgãtontratatite; quap4o: 
comprovada a otxirrência de qualquer das hipóteses prevtstasno art 7%ncwos Xlii a XVI, da 
LS n9 :aj66fgg 

9.2 	çornntiiçaçâo 40  :canceiarnto 4o prçp-regiStrado, nos casos pFéiiistos neste item;  -søtá 
feita pessoalmente mi por correspondência com aviso de- recebimento)  Juntando-se o 
comprovante ao proceso de admqnstração da presente ATA, assegurado o prazo de 5 (cinco} 
dias úteis parapresentço da defesa. 

93 	No caso de ser ignorado, incertoiou  inacessível oendereØ do Fómecedo, a eomznilcaço 
será feita por D b1icào íiDïáribOflcial dUnffiokdo esde dô-Mnncfpio, cqnsi4eyando-s; 
-assim,,páiatodo.s.-os efeitos, cançejado,o preço regi$tradQ 

10- DAFJSCALIZAÇÃO 

dever* facilitar o trabalho de flSoa1izaç 2a carga .do, Órgão contratante; 

1O2 A fiscalizçãc ao cÚrnprhnxjtQ 4o; acordo- deçprept desta ÃflseS exercida por 
servidor- habilitado, designado formalmente órgão contratante, para tal, invest1do de plenos 
iõderaSpara 

10:1- Rêeussraser#çø ei d aqrdocom acibjeto; 

W;2.Z Pxrnovex a liquWaçto rçspptivpçIotumentdde:cobtánça; 

10.23- Tomar asaçôestiiciais para. acoasecuçq das medfdascabfSs paras casos 
pejos iten 9 e 9 a serê &ect1tádospelo ótgao cõt-atant 

fÓt2.4- Tomar quaisquer outras-medidas julgadas yiécessdas para, a pedeita cccução do 
objeto. 



ESTADO  DO MARANHO 
PREFEITURAMUNICIPAL DÊBARFWDP:CORUA 

11- DOS CASOS PQgTUU-QSoUDEFOflMAMAIOR:  

11.t Srâo censideradõs casos fortuitos ou, de-  força maior, para efeito de cancelamento, da 
ATA mi não aplicação de Útultas, os inádimplemefttbs decorrentes das situações a seguir 
quando vierem afetar a entrega dos produtos no local onde ettver sendo executado o õbjeto 
4q açodo: 

tL1.1-Gtêvêgerãl 

11,t2'- Calamidade pública; 

flta- TntertUiço dornbios de:transjiorte; 

11-1.4 tondieaCÕttoro1ógfcas exçepdípfldlniente.prejüdic!àis; e, 

11:1,5-Dutrosi çasos quê S ênqiiàdremto parágrfb Único do. art 393-do-Npvo Código 
-Civil Brasileiro. 

112--Os- c-àSõs acima enumerados 4vem ser satisfatoriamenteJusUflcdos  pela Cbittratada 
perante párgão contratante, 

113 Sempre que ocorrõrem ÜÔé qu 1 pliquem casa- fortuito Su 4! torçmaiox e faw 
deverá ser comunicado ao, órgão contratante, até 24 horas após: a ocórrência Caso não seja 
cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerada como tendo sido 24 heras antes da 
da de so1lcItaçó de6ntivadramentQdaocoflêm4a como-casp fortuito 6u4é fortàm-aídr. 

12- DA CONT$ÃT.AÇÃQ 	 - 	 - 

121- OçomproTuisb'iYáÍfafomecbflehto.do$ materiais TøgIstTadQsflesta ATkserá-Mõtiyda 
através de emissão denota de mpanho, ordem de fornedmento ou tontrato especifita com a 
empresa.  

[r4omeAutoridade] 

[RazAóStciaJPafliPante 	 -- 	- 	 - 	 - 

[CidàdePtoiÓtorSê'mUl1, [DiaAtuaj] de jMesÀtualWome]  de [AfloAtuall 

DEMONSTRATIVO DOS -ITENS REGISTRADOS 

Rua lsaac Martins, 371—'Centro —Barra docorda -M4raohão  —CNPJ r'L06.76979810001-17 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PAgEIEITURA MUNICIPAL  DE BARRÃ:DO  CORDA 

PREGÃO PÈÈS,ENCIAL 01/2021 
ANEXO VIU $IWIJTM*) CONTRATO; 

MJNIJTADE CONTBTONE 	/ZO2ïPBEGÃO PRESENCIAL 

liegistro de:preçospar çontrataçâo deempresa especjallzada»a 
prestação de serviços de limpeza urbana, coleta transporte, 
dispQsiçào final e-gestão de resíduos donncøiares no municipio 
dàBána do Cordá -ML 

CONTRATANTE.- O 'MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA. - MA MA atrvès da secretaria 
Municipal do- flanameitto,. Oççrnentõ e :tiestâo, CNPJ !41. ' 069.798/000147, nestè átt 
representada pela 5eçána Murnçipal de Planejamento. Orçamento e Gestãp a Sra MARIA 
EDILMA FERREIRA MIRANDA, pórtadoraílo CPF ri' 36L806 693-00 e RG n° 745504 SSP- MA, 
residentee 4omicihada na Av Reseana Sarney, 1Ø4, Trizi4el, Barra do Corda - MA, e pela 
Coordenadora de receita e despesa MARIA EDflTANIA PEREIRA D4 SILVA, portadora do CPF n 
455.901a13-53 813-53 eitO n0 1.6080-6 SSP - MÁ, residente e domicibada na rua Flo'ripedes Coelho, 
Pa2,s, N9 ,6 ,.U,, WCRA, Barra do Corda.- MÁ, ftoravante dehoïmnada CONTRATANTE, 

CONTRATADO: 	  inscrito fio CNPJ ii 
-  tóni sede à, 	-  	bairro 

	  em 	: 	— - 	 neste ato rpreefltado pelo. Sr. 
inscrito no CPF na 	 - 	RQ n2  

	 denominado simplesmente CONTRATADO. 

O CONTRATANtE. é o CONTMflDOJ acima -qualificados, têuit, entre si aiüstado'  presente 
CONTRATO com o objeto abaixo discriminado, conforme Processo de Pregão Presencial 
rio 	/2021, regulado pelos preceitos de direito publico, especialmente pela da Lei n 8 666, 
de 21 de junho de 1993-e demais legislação aphcáveI resolvem celebrar p presente termo de 
Contrato, decorrente da Pregão Presencial de Licltaçãó em epigrafe, tnesjiante as cláusulas e 
coiiditôes àsegüfr enunciadas,.-. 	 -- 

CLÁUSULA PRIMEIRA- 00 OBJETO - 	 - 	 - 

i- Registro 4 e preços pata contratação .,de empresa -epec!a11zada naprestaço de 
serviços de limpeza urbána, coleta, transporte, disposição final e gestão de resíduos 
doakiljares no município 4e Barra do Corda - MÁ, conforme epecitaçs e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Reterência 



Tnfl'atho, Rcspcio 
- 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

CLÁJJSULASEGUNDA.- DA LICITAÇÃO 

1- O presente contrato tem ffidàinentaçío legal da Lei Federal 4S.66/93 e Lei FêdérInS 
10.-5Z0, Decreto n7S92/2043 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAVINCUL-AÇÃO 

- O- CONT ATAt4TE .e o CONTRATADO vincularnse plenamente ao presente totitrato, ao 
Processo Administrativo ng 448/20-1, Pregão presencial na. 	/2021i  berft coino, à 
proposta firmada pelo, CONTRATADO, indpendenternente. de transcrição". 

CL4Ü$1!LA QUARTA-- DAS OBItIGAÇÓES DO CONTRflANtE 

1 W0 -  CONTRATANTE abrigase-a 

a) Receber os serviçosprázbé endiç*us 	ec4da&itq conato; 
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixada, a conformidade dos serviços recebidos 
provisonanletíte com a especiflcaçes constantes do contrato e da prdposta, para fins de 
ateitaçâoa tetebíinento dfhiiUvo 
c) Co nicarà-Co»trat-ada, por escrito, sôbreimperfeiç6es fáIhas atirrêgularidadesverificadas-
no serviço prestado, 'para qae ie;a substituido, reparado ou corrigido; 
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através, de 
connssân/serwdor especialmente designado, 
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecrnientc do objeto, no 
'prazo formastabe1eci4os nestOterffioJ. 

II - A ,AdmüflstraçAQ não responderá por quaisquer compromissos. asSiiflh idos -pela 
Contrata4a cn% terceiros4  ainda que vinculados à execução do presente Ttmo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
ContEatàda,deseifs énijiregados, PrePOStOSOU spbordn4o 

CL4USUMQ,UINTA 	ÕSEIGAÇÔES DO CONTRATADO 

'l'O ÕONTMtADO obtigàrãea; 

cuidando, ainda)  em adotar soluções técracas que conduzam a ecónomicidade dos serviços e a 
funcionalidáde 4isegresuJtado; 

5.2, Eleger -e prever técnicas e métodos -construtivos dos serviços tn econArnicos quanto 
possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese daseguraiiçae qualidade dos serviços, 

1a-Isaac Martins, 371—Cer*ro-- Baçra-d4 Càrd - Maranhão--CNRJ k 2-06762798/0001 
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ESTADO DÓ MARANHÃO 
PREFEITURA MUN!C1ML DE BARRA P0 CORA 

.3. Manter durante todo o penado- dnealizaço dessentiçøa-  objeta do, contrato, is rnnesas 
condições fiscais e de tabilítação, que apresentou ao participar da hcftaç&o de que resulta este 
contrata; 

4Ádminístnr contslo- probidade a-txecução dos serviços, respettandQcona,àbsoluto rigor 
o orçamênto-  aprovado é- evitando a prática de atos e a adpçp e mIe i4s:que -resultem em 
elevação de custos-dos serviços, inclusiteilo que respeita a urregizheritaçâø, se1eção contçataçâo 

admffiistraçh de tnà deobta: necessária à realizgçAo dos, serviços; 

55 Atender prontamënte às: recoinendaçôesxegu1are Ia fiscalização; 

56; ielarpeiosiuteresses do Município d$arra do Corda MA, relativamente ao-abjeto do 
contrato; 	 - 

S%. Subnituirprantanwnte qualqürpé toggmp!??doot4pe$5Çque, aflflp4a  fiscaIizaço4  
ajadticônteniente 

15.8t Mahtef- ü iafittt1eté nPs IQciS 4etØa1Mç 49s;ser~ 9m representante: com. 
Iplenos,  podarés;para representar e abrigar a CONTRATADA,,  -ente ao. MunWfpk deaita-&Õ-
totda-MA 

5,9. Etecntr o objeto'dSteoiutçato'dacvrdâcom os projétos ee p ci'tceç Stórnecidostpeio  
Müiikfpib-deSarta do Çdrds -! M4,-e as norhiãsaproyadaouIrëçorfiendBdas jelaÁDNt 

$10. Pfmftir a ,ltvre acesso o& docúmentQs e registras.-cDt4b?i 	empresa, referentes âó 
objetaioPttat-adopara-os servjdõres'dosórgãos -e endà4es públs concedeittes e dos órgãos 
de controle interno tflterno; 

5.11-A -CONTRATADA respqncWsoij4ariaxuente,-o caso de sübempreitda. 	- 

5;12.MantsnRegiilarida4eYisçal, inclusive d-o-recôlhimehtdo ISSQNIaó niuniciPio do local de 
Prestação dÔSqrvjçp4Mrante  toda execuçâodoxoiítiatõ 

5L3 Atbnde»e cumpçtr njgçrçsailwntç asespedfitaç6estactetísUtas e C6hdiç6S-dØMidase - 
reIctdaãnestçjflr-umento -e:na sua proposta, 	- - 

5.14. Substituir qualquer materlal:danlficadlo:ou que-  não-atenda as especIficações estabelecidas 
nesteinstruinento; 	 - 



II • .-.. 
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ESTA DQ DO MARANHÃO 

IRËFtITURAMUJ1IC!?AL QEBARRA DO CORDA 

-5;15. Retônheõr queb ínadimplërnpn±o do;contratp, motivado peIoíio cutnpriniefltõ;porparte. 
dàtONTBATADA; das multase dos tcargo,s trabalhistas, tjsca eózuierCiàis não transfere ao 
Município de Barra do- Corda (MA), a responsabilidade por seu pagamentotSpodeS entrara 
nbjét& do contrate;: 

áÂ6. Responder p.1as obrigações e comprprnis$os asurnidps, a qttãÍ4uer-fltúIó/0eratiê seus 
fornecedores ou terteuos:eflï razão, ou não do obteto-dncontrato! 

517. Responsabf1izáf-&e= por todo o. pessoal que utilizar a q!qner título, na exécuçàa dos  

serviços, o qual ser-lhe-k diretamente subordinada e vinculado e não terá com o Mufiiefpio de 
Zrrlb Corda - MÂ,relàçábjúrMira de qua1quernatirezs; 

511k Res?onsabillzar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciáries (observado o art 31, da 
Lei  ?.2 1 2191);fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como pelas multas 
ti,ipenaífdàdës &irrsuioftdntS 	 - - 

-519. EkecUtát- os SeriÇos em cpnforruioa,,de, com p Projeto básico: e legislação pertinente dó 
-objeto licitado.-  

520. Alicitânte dontátada obríga-se a adotar todas as-medidaapreventivas necessárias para 
-evitar danos a! terce!ros em consequndas da execução dos :trfãbáihos; Será de ethalva 
responabilidadeddicitànte ~tratada obrigação de reprar às-prJuf2os- qüe\4etá eatisàt, 
quãisquer 4pettenhamsfdtiaS medidasprevehtivagadotadøs; 

5.2 1. À licitante contratada será úyiic, integaf e exõmufvó :répcfl1sáve1 em qual4uer, caso por 
todos os prejuízos ,de -qualquer -,natureza, que causar a PMBDC ou, ainda, a, terceiros -eúi 
decorrência da execução dos serviços objeto do Contrato respondendo por si. e por seus 
suceSorS. 	- - 	- 	 - 

3.22.Efêtuaf b'àgarnentô deqnipostõs taxas, e outras obrigações financelrãs4ue:intidamou 
Vexii4m incidir sõbre Aexêcução ds :ohrs g seyjçqsi -- 	 - 	 - - 	 - - 

523. Respciúsãibilizáf~-se pelpsítIdáps,caNsados ao, patrimôniO à-íreMítura Municipal dleMar-ra 
do Corda MA ou atrceJros;poyeniéútekexfecuçü da dbra 

5Z4. Utijlzarwpdêrposj eefiçexies àqàipaSehtóse:ferranientasflceSsá-das4boa ec4oAoS 
serviços-e empregaros-métodos.de  trabalho mãisficteSn seguros; 	- - 	 -- - 

5.25dJisponibilizar os serviços d&mãodebça para limpeza de viaspübJicas4ç acordo corn as 
Es ppççaçes do Objeto; 
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ESTADObO MARANHÃO 
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•5$6, JalizaPoS servtçósènt16rnadadiátia-de081  (QitÓ) horas 

5;27.Ra1izãr os sndsuios bá rros prevamezit4eSnninados epripriza4qs pela Secretaria 
Municipal d&in1raestruttrra 

5.28. Prpv1dencIr ifõrmê ;  padronhad os-  e aprcivado,s pela FiscaIiz3çao,eqqqipapintQs4e 
proteção individuaT para o adequado desempenho de cada apvzdatie,-para to@os os 
qundionáribs; 

S.29.PrôVidentiar d uSo frEquetnea sistemático de. EP- Eqy1pameptÕd P$teçq:CMtivQ. 
tais como conés de stnaItzaçãoa serem dispnstos a montante e ao longodatrecho desarjetas 
sendo beneftcfadotomô 	 daqQeles atado-junto aos 
canteiros centrais; 

9.30. PreStât Mánutànâd ptventMtcerMivanas;mtqufnas e equipgrnQutpsqtlIiza4os; 

5;aÂ44uirlreqlipaitiettÓs,peçase combustíveis de eftuips emquixs necess1ts-as 
servjços. 

31 Respósãbllfzars por  todo o nus epor todas as óhrigaçøs tçor. rentes legislação 
social, pr idenciMáficà1 e conieni4 que se f1ãd1duetn direta pr 
deste Contrato, como tambem todos os encaigos e tnbutos qi direta ou mdiretamente incidam 
sobre o présenw,awndidos  os § Pdb àrt. 65'ffa-Let&661.93: 

3S.ÁSsifmtrinteira responsabilidade civi1adm1nistrattyae-pna pprquaisqurdnós e! 
prejuhos materiais õ» pessoa'1scausads-pelacqntratada;seus epregadpspu±prepõsto&ao 
contratante. o» ateceirós 

5.34. 14aner, 'prantetoda a execução dopresèiItecontratoa reguridadap.erante à Fazenda 
Pública FederaliEstadual ë Muniçipal. 

5S5 Aitar, nas mesmas eqndiçõescpntçatu%, os acréscimos ou.supressõesquese tizerõn 
necessários davàirn1cfaI1conforrne art.6, § 1, daLeiB.66/3; 

:536,:Mcartom o ôTus4asunu1tas ejenaUcaS decorrentes dobão cuniprimento-de 
obrigações jegaisre jamt4r .contçatuais11 

5S7.Observartodas negras acondiç6Stolitidas no Projeto Bâsito,ha stia pQpta 1sg 

strwueiito. 

$39.LÀcontraad;cornpromte se á todottstents daPreg&o- P}enS1. 
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CLÁOSW4SEXT& DA J3NTREGÀE RIECËBIMENTQ 

1 - i) O Recebirneiito será ProvisótiÓ- cbhc ido-osserviços} ap comunicação fovni*i por 
escrito do adiniplenento total da conclusão pelo licitante contratado, CONTRATANTE procederá 
ao recebimento, provisório. iQ obiS pela ÉlsALI7AÇÂO, mediante termo drçgnnaiwiaøo, 
asinado;pe1as partes entaié' Oi(4oisj-dias-dacothuiticação éscrlta Uo:Iidtaji:te'contratado,. 

b) Defhütiyarnente,porsefvidor ouçmisSø desjgx4a 
termo qircunstanclado, assrnadopelaspartes após e decurso do prazo de observação, ou vstona 
,ue-cpmprove a adèqcíaçàadõ;õbjeto- aos ermosçontratnats, obérVando. o disposjoneArtigg 

69i,d? Lei &&6f93.  

t1 O recàbimento-p±õviório-ix definittnMo ij.darepqbiífdadècív1i'peia qualidade ê 

segurança dos servlço's objeto da Licitação que origincu presente Contrato, e riem ético- 
,profisionaí pS -perfeita execução. do 	dentro- do1jin1tea etabéIêóidds pela Lei ou pelo 

Cpptr4g. 	 € 

€6.2.0 ContrãtadbtomprônYett-setaregar os.serviçosqgg IlieYor adjudicado, em acordo com
o Plano de trabalho e Citnograma, de B'çecu,ç$o MeniáFial Dsáritft'o, trdtïogàma flscq 
Financeiro daIP'rêgàio ?reseticial. 

6.3. A ÇONTRÀTANTE -receberá u SCMÇQS:-eni caráter 4efinitivo em prá2ó não sLipCior i IS - 

(dias') dias da recebimento provisório Durante o períodp cam'preendidá entre o recebimetito 
provisório e o recebimento definitivo, ficará o licitante contratado obrigado a efetuar reparos 
que: ajuízo da Prefeitura Municipal -se fizerem necessário: quanto à qualidade- e segiinnça do 
obj etq.. 

6.4. Entetrado, ü pro fxado-a subitem anterior, o 'dbjetirserá t:ecéfdú déflnftivaninte por 
uma comissào designada, para tal. fim, mediante termo circuiistandiado assinado pelas partes, 
desde que se corn'prove -a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme a dispostd no 
artigo 69 daLei n".,6661,9,3 e suas alteraçôes1 sem preiuizo aas sançeS cW$ 

-6.L O recébnnento dos ser viços,upU-sua,execução e- conclusão, obedecerá ao, dispus 
Artigos 73-7dflei M6,4e aI;O6S 

CLjtUSU€LA SÉTIMA- -DA VIGÊNCIA 	 - 	 - 
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1-2,1, O-prazo de vigênrAá deste Termo,  de Cóntnto é;dê 	dias çom:inícfq jia:data de 
-- à ncerxamentóem /,_J 	prorrogávéLpdr petfti4os sucessivos. 

CLÁUSULAOITAiA- DADOTAÇÃ.Q QRÇ4MELA 

1- IfifdÉffigniosquo.a$ epesas eTâp efë à S. offl tëãursnsproviniéntes do: 
orjtrndbdasfStesz 

li-A dotação orçamentána será DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA\ 	 PROJETO 
ATIQIMDE 	ELEMENTO DE DESPESA 	 FONTE IDE REQÚRSO 

cMusuwoTNA -:po_VALqR 

j 	O tOi4tlATA-NTE: pagará,  ao. COflRATADO ty Valor -tqtai 4e J-$ 	 
( 	 ); Conforme d&crirnTnadoíbaó: 

It No valor acima est'Ø fnçjujdas<tpaasâ despesas ordinárias,  diretas e indiretas decorrentes 
da execuÇãoi contratual, inclusive 'tnbutos ejou inípostos, encargos sociais, trabalhistas,  
prestdnciános, fiscais e comerciais Incideuta taxà de admitustração)  frete, seguro e outros 
necessários,  aoçumprIhentô integral do:dbjto dacontrata;âq. 

CLÁUSULA DÉCIMA -bASMflRAÇÔES 	 - 	- 	- - - 	- 

1 -Eventuis:alter 	s contratuais -teger'se4Ó pela itiscipllhado art. 65 -da 1,408666, de 193-; 

ihA ÇQTMTÀDA 6obrlfldká afeitat n s  niesscqnd ç&& cisntratuaís, -jcr ikns ou 
supressões que se fizerem necessários, até o lrnflte de 25% (vinte e cinco por cito) do valor 

icial a$a1iàdP  dó cdntrata,jio$tarrnoatip rtIg 65dàLéi kderaFn $6,6193; 

11 - Somente ,serã -possível a yeal.ização de aditivo contratual, nos termos dó art 65, §1 da Lei flk 

84€6/9S,:denttã4opr-azõ d vigência do contrato,  de forne:cbt:êftta. 	 - - 

CLÁUSULA-DÉCIMA PRIMEIRA»PQ PAGAMENTO 	 - 	 - 

1 	O pagamento stdtealiza4oiio ptâzó ntinio da, até 30 (Wnta) dias,contadõs a partir do 
recèbÏtuntóda Nota Fiscal ou- Fatura, atravës4eerdembanc4ria}para créditoait baucq,gêntia 
emita corrente Ïndicados-eio contrtadQ; 	 - 

II -'Considera-se ocorrido =õ- recebimento d&nota  fiscal -ou-fatu?ãbo mqin'entcxem que:o-órgó 

	

do óbjetado contrato, 	 - 

RualsaatMartins, 371—dentrof-Sarra do Corda-Maranhão '-cCiøiN; fl'os eyziqopi-a 	çq / 	 
Ass  4/  



Trabalho. R.spoito-,Cj 
4 .' Vfl 

uaisaacMarh, 371C&iVq&øarrado corda - Máranhão - CNPJ t'J.  06,769.79810014t/ 
- 	 - 

. AsS 

EStÃDØDO MARANHÃO 
PIEFEITURA MUNICIPAL DX CARM bø CORDA 

III - A Nota flisçaí ou Fatura deverá ser úbr1gatoriamiïte acompanhada da cqplpróvàçâódà 
regutandade fiscal, constatada por meio de consulta on-irne ao €ICAF oU na ihipossibílídade dë 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos ckficiais ou à docamentsçâo 
:mentionada no art 29 datei jt a6Ø de 193I 
W- Qurtdodo pagamento,?será efetuada a retenção tributáriaprevstanalegfslaçâo ariiÍcávØJ. 

- Atpntratadartgularrnente optantepeloSihiiles NacibnL-nos termos dá, Lei tomplerneiitar 
-ao 1123, de 2006 não sofrerá a retenção tributai-ia quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos poraquele regime Nq entanto, o pagamento ficará, condicionado à apresentação de 
comprovação, porneio de documento oficial, de quefazjus ao tratamento tributário favorecido 
vitonareferida LêiCowpemeiflt. 

-akúsüi4 	A:$uDknscÀIzAçM, 

1- Nos Wrhíôs do-art.,67 Lei no  8.66,6j. I»a, srá 
e fiscalizar, a entrega dos bens, anotando em registro própno todas as ocorrpc;as relacionadàs 
com à execuço e determinando b que -for necessário à regularização de- falhas ou defeitos 
observados. 

PARÁGRAFO. 0N1Ç0 - A fiscalização de qge trata este item- tão exclui nem reduz -£ 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,por qualquer irregplarndade, ainda 
qúe itesuítante de t ff-  erfeiçôes técnicasou vícios redibitorios, e, na ocprrênçfa desta, não implica 
entçwtesponsailidaaê dàÀdininistraço ou de seusantes:e prepostos,decopformldade com 
b art. 70 da--Lei ng 8;666-, de 1993. 	- 

CIÁusuIAngcIMA-TERÇEInA--DAspENnnAEÉS 	- 	 -- 	- 

1 - Pela inexecuçõ --total ou parcial -deste- Contrato, ó CONtR4T4$-TE -pódèrá aplicar - ao 
CONTRATADQ, garanbda a prévia defesa e segundo a extensàõ da fal 	as pen ta ensejada, 	lidads 
p'evbtasno art. 87-4Leiit28.6é6-f93. 	 - - 

t19 --ffincaãdeaplicaâo dpmultas, õ CONTRAtAt -TE1ôbsery?río pertntaJt0%ÇcJnço 
décimos por cëntoj sobre o vàlor estimado 1i contrato par descuniptutiefito equalquer 
ciáúulcohtrat1ndoProcediMnto-Licitatório-qieo õrigihÕu. - 	- - - 	- 

§2 -Asmultas pe4epão deçar:de ser aplicaØaen, asõfortüitós ou motivos. de fbrçà maior, 
devidaménSiustifiratios péla CONtRA-TApflP-aceims pelo C0NTRATAN?Fa - 	- - 

- As multas apfltadàs setão descottadas de pàgaineiítós porventura devidos ou cobradas.- 
judiciálmente. 	 - 



fl,fraU,o. Rrspíto cCidcL 
~n,6 Vez dor3, : 

Ru 	RA Martins,37t— (entro - Barra doCàYda - Marnh50— cNPJ;N. 06 7á9 	
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA M(J!ICIPALDÉ BARRA P0 CORDA 

CLÁUSULÀDÉCIM4QWIRTA DOS CASOS DE RESCISÃO. 

-l_rpreêflte contrato será rescij4idã èxcépcidna1rntite porqgaísqitdos mo$Wq4$pçístqs-
DO-?tt;7O da Lxi -n.R 8.66/93Qb quãlqtirumadaaformas descritas no artigo#79damQsmaiei 

PARAGIiÀFO ÚNICO - Bili caó de. 	administrativa4ecpptnte  da iSxcuçâo, total OU 
parcial k contrato)  o CONTRATADO não terá difelto a es-péde alguitia de mdemzaçào 
sujeitando seàs coaequêpcias contratuais e legais reconhecidos os direitos,,  da Admffiistração, 
assegwadãnp1kdiefsa 

CLÁUsULA »ÉCIM& QUINTA, - DA, ÚBUCAVÂO 

1: - A .Tài'tttn do pre?ente Trm° dèCbiitrato: referente Á Pregão presacial de. Ljtça it. 
	/2021, é feita com base no artigo 61) da Lei 8666/93,  devendo  contratante dispn±iIizar 
em sítio oficial epec(fico ua  rede mnndlal de çømputadores (internet), no que couber, além 	das 
informações previstas no § 351  do art. BQ da Lei n2  12.W, de 18 de novembro de 2011, o nome 
do contratado, o número de sua inscrição na Receitapederal do Brasil, õprazo coxftratnal, o valor 
e-o respectivo. processo dê contrataçãõ ouaqiição 

U- O presente Termo -de Gontrató se ntu1aoTermo de referência daCoprtantekptqpõsta-
-daÇontratada. 

cLÃusm,AoÈçL%ÏA,sÉXfl - DOS CASOS OMISSOS. 

1 - Os cçprtüSoserão dec-idfdoj pela cOWTftATÀNTE, sepndq:as disposies contidas: 
estabtlecidas na Lei nft &666, de 1fl3 e demai normas federais de licitaçôes e contrates 
administrativos e-subsLdiai1ame.nte, segundo as disposiças optidas na Lei1# 8078  de 1990- 
:C4digo dè Defesa&:Cbiisuinidor ejôtpias éprittípíôs;geràls.dps çontx 	- 	- 

ÇI4USUU DÉCIMA SÊTW-POFQRÕ 	 -- 	 - 	 - 	 - 

1- FIca e1éltofatø da Cotrzaïta de àarra &Corda, Rsita09n MaraflhórdaJiistiça C um, para - 
dirimir as questões derivadas deste Contrato 
E iicr eslareiiyi de acordo, depois de lido e achado çonforte, o presente contrato foi lavrado em 
03' três), -flasde igual teor, devidamente assinadas. - 	- 

Bafra db Corda £MAY 	4 
	

,de 2021, 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PRE.FEI.TUMOUWICIPALD9MARM DO CORDA 

    

MÀRMEI$[VM*U41'EREWA DA SILVA 
Coord*a'iørg dereceítae despesa 

CONTRATANTE 
MARIA ÊDILMAFERflI MU1ÁNDA; 

$ecretária MuniaI & p1anejamenÇt1l0 
eQest&'. 

CONTRATANTE 

     

     

Ct4Pj » 	  

CONTMT$DO 

TESTEMUNIMS 

CPF 



PORT ° 251202$— 0.  M, DE, 04 0É4ANEIR0. DE 2021. 

"NOMEIA OCUPANTES PARA OS CARGOS DE 
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DE BARRA 00 

CORDA - MA" 

RIGC) ALBERTO TELES DE;SOUSA, Preito Municipal dBarrado Cerda, 

Estado d&Marahhãó, no usa -de aussatrlbuições legai 

RESOLVE 

Artigo 1 	NOMEAt Milçeela, Oilvéire Qah CPF1 n° :6a7.92t693a,.Pr° 

exercer õ cargo emtomJ$são dOPregOeira do Muracípiq deBatratõorda -
MA. 

Artigo ° - NOMEAR,. Rafaela YIelra'PactodeOüveira,. CPFn° 0U8,449,523-

54, servidora ófetiva; para exercer o cargo em comissão dè equipe de apoio 
dapregoeira -do Município de;Barra do Corda- MA. 

Artigo 3 	NOMEAR; -José Peir6nio -Carvalho Peréira Filho, ÕPF n 

O2i3.4a35. para exercer o cargo em. comissão dS equipe, de apoio da 

pregoeira do MUnloiplode Borra do. erdaMA. 

Mø 4°$a Portaria entro emvgoDapai1irdØt3.data. 

Gabinetet-Pjetito Municipal de Barra do Corda., Estado do  Maranhão. 
aos. primeiro do ianei.dono de:  dóis Ne vinte, e 



Publique-se. 

Barrado Óorda(MÃ).,A4d0jaflSirO$ 2421 
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14ôaf.i 	fli& 1 7@4lS4 
osél'efrôn'Io üütalha PereinP1116 

Eunipe &Anok 

i 

Josimieï oige dãt Silva - 

te ENGENHARIA tPRO*TOSJJFDÂ. 
•'Y. 324051$6/061-07 

Luís Eduardo Soates-'EcireiraT 

£ÕÍSSflIflJ4 
CNPJ N°. 07,22L6701ixs1-. 
Eduardo 011 efrabessa 

Pregão Fre%enôiàt 011221 

PREFEItURA MUNICIPAL DE BAR" 00 ÇøFDÀ 

AT4 DE R$UNUO 1)4 PREGQZrnÀ E EQJJIPEPE APOIO 
PARA RECEJJIMENT& DO CI<EJJENCIJ4MSNIÜ E DOS -
RNflLO?ESi3É S4BJJLJTAÇÂO E. PROEtST4 DÉ PflÇO Da 
PREGÃO PREENCMT. ?sfr ?V2Ú21, OBJflOr REGISTRO DE 
fltÇOS;FMt4 CONTRÀTÁÇÀO DEI EMPRESA 
:EspEcauzA4 NA PRESflÇÂO DE- SERVIÇOS DE 
LIMPE74 URBANA, COLETA, TRANSPORTE, DisposiçÃo 
FlN4LÉSTÂ0fltRESÍDUOS13OMICllAARLS. 

AOS 20 (vinte). disdo- rnés 4e abril do ano t-2021? àS QSh:OOnür*. tàitb-tor 	horrio 1oil1 na sala 4 
reunião daEreíeitui'a Municipal de Bana do Corda —MA, remiu-se a Pregoeira, a Sia.likac1aDhveua Cabral 

e e o membro da equipe de apojo O Si José Pelrônlo Carvalho Pereira Filho Ãbertó o certine, a Sra. Pregotira 
recebçtz o cS6ciámento das empresa vte ittes, juntament com os envelopes 1kbosta- je Preç&' ia 
'Doewfientos de I4abthtaçáo 0 eredenciamento foi iubncado pelos presefttes A pregoeira decide pela 
suspensâa da sessão para análise do crdenciamento apresentado pelos hcttantes O resultado será 
posicàcWm~ pqblieadó no Diáno Oficial do Es1ado D .,no Oficial do Mumcipiii e Tribunal de Cô~otm do 
Ftadp, abertura do envelope "Proposta de lreço" e continuidade do certame Os envelopes &aram 
rebios çoni a Preoeirare equipe de apom para os demais atb$ do processo.. Nwb  mais hnyendø a tratar, den pos 
encetr  dia reumo s 09h40mu, foi lavrada a preente ata, que vai assinada po1osxepreseitantes ds empresas 
PregoeftAeequip - 4e1apoio, 



INÓ..0.191.17-1 t  7 
Barbosa dos Santo 

PREFEEFURA MUNICIPAL DE-BARRA DO COROA 

o UM.LOFES EII4ELI 

Jos4 flrlos M91p  Filho 

BANA gME1J1 
- $.$2AM/QOQF43 

Frand'a1do-de SQusaCosta 

MMDC. 

Àdéàia 

RNTO-LTDA - EPP 
Oooi-(9 

a Faixa Júnióc 

COSI' 
.CNflN0. 29403.0€2,10901,-63 
tábricjAn4enou-DÍifi Ribei o 

NSTRVÇÕFSVÍDA 

rnt 
/ÇNfl rj0. 18.447.93970MI-64 
Wilhjuidson Charles Ramos Silva 

JN°. 03;7;7I9RiQG1-31 
Márcia Andreà .Marques dt .&rabjo 

Pregão Fresenclâl 01/2021 



PREFEJILSM MIUNÇiPÁL1 EBARRAPOÇpÂ 

  

ATA DE RÉUNIA-O  DA PREGOEÍk&EEQUIPE,  DE 

APOIO: PARA AWÁUSE DOS ENVELOPES, W 
HABILEVAÃO E PROPSTA DE PREÇO  DO 

PREGÃO PRESENCIAL +Ir Ó'1Y2021. 

OBJEFQ:RgGflO DE pkgçp PARÁ 

CO$TRAflÇÀQ DE EMPRESA ESPEGIAUZDA, 

NAPRESTAÇÂO DE SERVIÇØW DE LIMPEZA. 

URBANA,  COLETA,  ÚE:tRMPORTE; D!OSIÇÁO. 

FINALE GESTÃO DE RESÍDUOS DOMItILIARES 

Açj250  (Í6siritbltaV*ditdõ nõsdabrll de ano-dè 2024 :át8:Q9min$qhos) hõrário-

loca!, na sala de reUoip,  a Prefeitura Municipal de Borra do Corda-MA, reuniu-se a pregoeira, a 

Sr. MiKaela OFvéiraOabrl  e ornetnbto4a aqüipedtapoto.a S Js PitrMloCarvállt Pereira 

FIího. Aberto o ceitamea Qepho?a Sgôeira-dão 

kitaPtes, abndè bt detididom:consflØ  coffi 3Odos óaitditantesque aperás oa(trê) enipresas 

rubiioadait as prqpotãeturnflço pata 	ao pressa Após a abertura aanãffi 

das propostas, f& d?do 5 egtinte. resultado -d - dassiflcaq: a, empresa E-COLlMP LIMPEZA 

URBANA EIRLJ, f0F4cIadbda põis apresenïtou os documentos dê hatillitg9M dentro d 

hg&ope N 01 de'-prota de prõço: ã ernprôa J J DA SILV4 e SANTOS LIDA, taL 

deèiasslflcada pois- descunlpriLi alínea çW a Sg  do ltehi- 511 do ddital: a srnresa T. A r 
CQ8tt ME ÓYdesclassífutia pois desumpfiu a alineaY,  e tddd-llem-5,14aoedit- a 

empresa BAb[ÕE!RA CONSTRUTORA E CONSTUQÕËS LiDA, foi desclassificada pois 

descumpriu aallnea "ret?g&itém 5.1.1 do editara empresaWtRM4O$ SILVA EIRELI foi 

-tlesclassificada g* desurnprh aljp !C e'd" :do itert SAi, 4Q:?dSÏ. á,,GmpreíaiFOK 

Efipreendlniéhtbs E:ÔUSSA:ElRELfoi déáqlaSflcada pois':desuÕipçlu as &ias?'aYb- 

"e" ?, 	:y do itom 51.1 da Edita!; e á Ënpsú'MVÕÔ- mprcend!mantos 'Uda, 151 

'dasclasIcad&pQrdcuMpnir asaRheas: 	s" dqitern5.t1 do EdÍtáL s-4ernats.mpres 

FREGOPRESE'NC)ÁLNtÕV2O2± 



:E514&DO DÚMAItAI4KÂO 

8EFITURA MUNICIPAL ÓE BARRA DO CORDA 

foram declaradas classílicadas, Em continuação ao certame foi dado iníio a fases ria lances 

Uçprraiite dos :menores valóres pféttadosrprõosta mi 	co roa mapa de. prqpõsta e 

lanc anexo põstmibrmente deu-se início a aberfurã e análi$a de, docum~da empresa 

CERRO ËWGENHARlkEPJkOJETOStTDkdetentorado menor  lance  ofdb;Apósanálise da 

d6cOmentaço enifea foi inabilitada ppi' nãó pÕ suir CNAÈ qonipativel com, o:objetivo, 

certapietatendtjitq aosiS6*49, &;t4iQ6.C4Jt dcEdital alSde etar:porn a 

4.4;1 véhõida.- Erri; ConfinVidácio ao rfs; Ti *bera a documfltaçk ida :empresa CM 

LOPEÇS EiEL1 e gqflflarnlocadg nanlenbÚIaMe oferta** sequida a empresaficovocada 

• parasnëgociaçqtdo vaIorporérn no aceitou redüzfr$Úaúltima proposta cÍfS;Ãpóná1íse 

da docu#jentaçãa aernpresa tAl dclrada inabilitada por rio apresnter provas zpddnexlstêndj: 

de débitos lnadirnplli[os perante a Justiça. do Trabalho, mediante a apraselitaçâo & 

Negativa de QébitosTtabalhitas -CNT, certidão de fal4nqta ou tÓncÕrd&, Qertid' de Registro 

1lta0o de Ressoá JU;tdica.emutida pelo,  Conselho Regional de Engenharia Arquitetura .e 

Agronomia QREA deoriemsenda desta forma tabUitadt Ai teir eçol&&a empresa k 

tercraolocada ,:empresacü$TRUJORA CARDOSOEIRELI foiconvocda para a 

dq vaIor, porém, jâo; c&tou reduzir sua ÔRima proata SrW* júScanda 4ue etã 

-complexidade: e Vi.jito dos serviços stá é o,,vátbT rnrnpafível ç9tLoquó consegue, iepdér a: 

dSrlØ%em seguida foi dadoiúfØç aan isede'dacurrentaçao;onde-constSl43e abmpresa 

tmpdu todos osrequtitos.dceditaEncontra-sehabilitadauqrandb»encedotadõtedarnr 

• 
1como rvaloymen4! de R$ 't437.5Ô0,Ó0(Um MiLhão, CÃO,  e pitentae 

Reais) 6o vaIorotaI de 14 250250 000,00 (Catorze Mdh8es1  Duzentos-e Cinquenta Mil Reais), 

conforme proposta -aprésentada Indagados aos rpmsentarSapr,s»$U intei-çâo daror 
-repurso P mesmos: re.mMciãtam e õ prazo :recursali. NSa In ais,  havendo-e tratr,. deu por 

encerrada â reunião I:às 12h:58min., foi lavroda a presente ata, que -vai assinada 'p&o 

represenantetdasempresas, pregoeIrssquiçíà dõapoid. 

MikaelaOIivira Ç 
PragoeíralpMgpc-Mk 

PREGÃOPRESENCIÀU4O12O21 



LOPESE1RELI 
14 PJ 26.979 £4210 0.01 2O 

:José Crlqs Mala Filho 

ti ICÓSTÃ-ME 
PJ Ná.4øo6t0ÓO1&3 

GahrielÂrtderson DOM Ribeiro 

4: 
NDWEI-R--)A,  A 	jhCãi1RUÇO 

NPJN°D5,791.174/OOMa 
Jones Barbgsa-  £tos 

l4 4t447ft9IDQ0:1*64 
WiijàhdsõtCharies:RamOsSiivt 

PREÃØPRSENCIAL N2  0112021 

SLTOÂ 

E574P0 DO MÁRA!HÂO 

PREFEItURAMUNICIPAt DErBARRA 00 CORPÁ 

'is Petr6niotaWáfhóIPer*if!lho 
Equipe de póio 

licitantes; 

44 ÕAsiLfl SP#toStTa 
NN M° 1Z6Ü&4'11ODOP13 

Mimei Jorge da Silva 

kt7hní 
E O LESSAEIRELI 
CNPJ tf07i21.6701000,1?-87 
EdwaaolNéira Lesse 



4k 
N%iRUTORA CARObSO 'EIRELI 

CNPJ*a&7g5j19100ü441 
Márcia AndreaMarques deMaújø 

'gbQJJMPLIMPEP URBANkEIRELF 
CHPJ$026.25245410001.43 
Ft?tv4I de Sõu»Cagta 

6E$HARIAEPROJÉt0StTbA 
3ï40.156100011D7 

Uifs-EduarW Sõares Teixeira: 

MÍWC Mp»ra1r LTDA.CEPP 
CNPJ N4t!Y"íO 
Memar deSouíí Paivá4Únior' 

1 Fis
fi 
	1W 

Ass 

1%E00 PRESENC[AL NL9 01J201 

ESTADO DDAMNHÂO 

PREFEITURkMÚNÍCII'AI 1* BARÀbO CQRDÃ 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA, MUNICIPAL DE BARRADQCØRDA 

flEXOflÉSIENCIAL-01/2OZ1 
A], 	ATA PflEGlSTflObflRÉÇO1O4j2Oat 

MjJT1Cfl'IO Dfl1ut4 DO, CORDA — AMA atras 4:retari] 
Municipal de Planejamento, Orçaníento e Gestâci, CNN N. 0  (56.769.79W000147,  neS atn 
xepresntada -pela SecretárIa Mum&pal de Planejamento, Orçamento e Gesto a Sr MARIA 
EDILMA FERREIRA MIRAND4. port4ora do CPF n° 3%L806.,693-OO e RO n° 745504 SSP- MÁ 
residente e domiciliada na Av. Roseana Sarney, ii? 164, Tnzidela, Barra do Corda - MA, e pela 
OoorderIaç,ra de receita e despesa MÁR1AEDIVN1A PEREIRA DA SILVA, poriad ora da CPF &' 
435 90 1?-53  e RG1I° 1 608976 SSP —MÁ, residente e domiciliadanaruaFloripedes Coelho ?açoh, 
)t° 637, TNCBA, Barra do Corda - MA, nos tentes da Lei n° 10520, de 17 dej.ullio de 2(102 çí do 
Decreto n° 7892, de 23 dejaxeiro e 2013, apliõando-se, subidianamente, a jei j °  8 666.. de 21 de 
jnnho de 1993, e considerando o resultado do Pregão. Presencial n° 01/2021  homo1ogad em 
28/04/2021,  integrante do Processo Adnim 	noistiatiyo 448/2021, por deliberação do 1?rgowxo 
designado põr esta Municipalidade, 	resolve 	R1GISTRÃR 	OS fl4EÇOS d 
empresa CONSTRUTORA CATU)OSO EJRELI, inscrito jio CNPI a° 03.785.719/0001-13, tom 
sede na travessa Psudancjo A1res Fejtosa, N" 93,. bairro Centro em Gonçalves Dias—  MA nefle ato 
representado pelo Sr Lailson Fentandes Cardoso, inscrito no 'CPF if' 471 155 723-72 1W r' 
1057593 SSP/MA denominado smïplesmõnte CONTRATADO, observadas as cond% do Edital 
qUe regem9Prqgae aquelas enunciad?saa: ã1áuplaa %ue seguem:. 	1 	E 

1» DOiBJETO: 

:1A:SàteÁTAentpor objeto o REGtkOÚEPREÇospara cob 	,&é CrAprdsa  
especializada na 'prestação de Serviços de Limpeza Urbaim, CQlea1  Transporte, 
Disposição Final e Gestão de Resíduos Domciliars do MJNICIPIO DE BARRA DO CORDA 
-. M. désá'ito 	 Do .tJETGRË.USTRADO",aneco a staAtA; 

poriii MS 	rma ffiatruçõe canstado Edítal Liõ1tatóri e seus 
respectivos anexo; juntamente com a 'proposta, que passam ,a. fazer,  parte integrante 
4este Ínsti'ürneritÕ,:indépendentementadefranscflções. 

- MSclA 

2,1— ApreÈente ATA terá vigênçia pelo prazo de 12 meses, a partir da datada sua puhlindade 

o piazó de vigêncta desta -ATA o órgo contrtante:não ficará obrigads aiStiv€n 
as contratações.,  ci, dela, podenm advir, ilcaildo-lhe faalltada a adoçfto de outros 
tespeitada a legislação relativa às licitages 

Rua Isaao Martins, 371— Cenho - Safra do Carda - Maranhão —CNPJ N 2  06 769 795f0001 



Rua isaaM;rtins, 371Centro Barrtdo:Cordà._ Marnhv— cpi N. 06.7693/0 

Tr.hniho Rewbto eÇi 
4tn' 4 Vez do $Ú 

:EStADooOiv1ARA$IZo 
PREFEITURA MUNICIPAL D,EIBiARRÁOO CORDA 

3- DÁ1VINCVLAi2Q 

3.1- OdiPbsteinpreenteI%TA véi4sët ëicëcUtdóiiélmente pelas parte$, 4àçdrØ» com S 
condições avençadas rio Edital Eicjtatório, sendo observadu o disposto. na Lei W tO 520/2002. 
os Deçretos Municipais, bem comb, Pø que couber, as determinações constantes da Lei n 
8.666/19793 e suas D teçioie ã1terãões, edas demais normasque dispmbbre a niaLé'rta. 

4- DAS OnJGAØES DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÁQ OU BABILJTAÇ&O 
tX1GIP3S7NAL1CItÇÃø 

4.1- À ctdõàsJçfç habiIitaa é qualificação, etiídas-çn& Edital Lfcltat6rip :deverão st 
mantidas pela emprdsa registrada durante toda a vigência da presente ATA, ficancLo facultado 
ao órgão cipntratante a qualquer momento, exigir a apresenta*o de parte ou totalidade,  
dos docúnlentos aptesentados  quando daque1s fases 

5- DOS-PREÇOS Éfl ; ]PESQUISA DtMERCADO. 

:$i- Õsjreços ofàrtlo» pela empresa adjudicatária da licitação, signatária, da pr.essfe.ÂTA, 
oittadotbgMONSTRAtWO DE&TBNSREu1STMflOS" anexo; 

orjão contra, tajite po4erá promover ampla Pesquisa de mercado, de forma a comprovar,  
que os pre'ços registrados permanecem compatíveis comos praticados no mercado, condição 
indispensável para a solicitação de aquisição e/ou publicaçâo penódica no Diário Oficial do 

Estado, 

6.1 L3MC0NPItÕES DE FORNECIMENTO, 

&t- Acà tratadacà4'ádbçigada aacêitàt'iiasiiiesrnas condíçacpqtçatàis; às actéscirnbsqúe 
se fizerem lieiessáflos em até vinte e ci»co pdr cento (25%) do valor inicial atualizado desta 

• 6.2:0 ródijtosíàvrãoesarde;acordo com as:exighcips4otdjgõ deiDéfèsa døtrnisuniøj!, 
especialmente no toç4nte aos vtclos de qúalldade ou quantidade que os tornem improprios ou 
inadeciuàdos ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor çon m fore a artigo 18 do 
referido diploma legal, 

GB- Ocorrendo a rejeição em algum serviço,1 co'ntratada será notificada pelo destinatáno, o 
àrgão contratante, Para ,a retirada Uo mesmo dentro do prazo tque lhe será fixado cabendo lhe 
efetuar çorres cabÍvets; 

6.4- A:réusaaontÍ!abda etnateMeroçstabeJCicLonqitem anterior irnp1íçar w ao)Çè.  
das sànçôes, pçavi~tas,na prSente ATA 
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6S- 	rataciaserá 

6 6- A empresa deverá oferecerformalmetite um Termo de Garantia, e hou'('er, nos termos do 
An 18 dcr Codigo de Defesa do Consumidor (Lei nt 8 078/90), que devera ser entregue junto 
como objetada Licitação, pelo prazo de 12 (doze) meses a partir do recebimento deffmtivo 
:dott:. nrodut ®ehtsndenS-  como tal acata deadimplernentw 

6.7- A contratada devera observar, naexecuçãq da presente ATA o disposto na IegiS ão federaL, 
estadtial S municip4 entrudo aquilo, que:for aplfcávdl; 

6 8rtlentro do prazo de vigência desta ATA, a Contratada será obrigada a prestar osserviços, 
desde qüe obedecidas todas as $uas toidiçôes coformp previsão do Edital l4cítat6rio que 
precedeu a sua formalização 

74 DO PAGAMENTO, 

?7.L Q aganeo sã:efettiadq mediante ; o procssarnento- dos documentos s d cobraúç 
apresentados pela çojitatada, nutn prazo mSmo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
adimplemehto da obrigação, çptjsderada cogo tal a data em que anotaíiscal for certficada pela 
fiscalização do árgão contratante que deverá ocorrer após as verificaçõestonstantes do Subitem 
1O;2deistaai:A 

• .7- Na- ïentual!dàt[e de -dÚddas qu?pto g 4uipa parte 4õ dodÚiéfltô dei cobrança, o 
órgão.contrataiite efetuará o pagamento da parte efetivamente aprovada e a empresa 
contratada prestara o esclarecimentos necessários para liquidação do sMdo devido, 

7.3- D6mbnSnte iievidorserão deduzidos os -valores referentes à retenção de r'frjb5 e 
C9ntribú4ekhos tbtffiÕse gadaçâo da iegçojstaI.periànte; 

7 4- Os pagamentos serão efetupdos mediante depósitos bancários. Para~ a contyatada 
deterá informat no documento de cobrança, seus dados bancários (nõme e ntmero do banco, 
nome e código dagência, e numerb da conta corrente) 

7 5- Considerando a forma peculiar de pgaménto adotada pela AdmÍnistraçâs 

I

P  dblica com a 
utação de depósito direto -na conta corrente da contratada, E defeso à fiitilra cÓt1trcttsIa 4 
emissão de duplicatas em função slo acordo a er celebrado A emissão desse título de céditq, 
en prejuízo das providências judiciais cabíveis, por caraçterízar  ilioto gFave, equiparavel a 

emissão de «dupluatas simu1adaC, dtnandará o sanclonaniento da contratada com urna das 
penas precntas nos incisos 111 e 1V, do art. 87, tia Lei ri0  866/93, pelo fato dess('?&to  
enquadrar&se na situação disposta no incíso ItT, do art. 88, do mesmo diploma 1ega) 

u:íaaèMaxtins, B7t—Centro —Barra do- Corda - Maranhão CNPJ N. 2  *769.798-JO0 
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7.6- a- pagamento só será efetuado após, a verificação da manutenção da habilitação, da 
contratada, seja atrsvM tia consulta 014 LIN.E no CADASTRO GERAL para comprovaÇão de que 
se encontra em dia cm sUas obrigações para com a Receita Federal, mediante apresentçâo ti? 
Certidão conjunta Negativa de Débitos Federais Certidão Ptegatwa de Debitos ed1vidaahva 
estadual, Certidão Negativa de. Débitos e dfvula ativa municipal, Certidão Negativa de Dibttos 
Trabalhistas e do Cerlificado de Regularidade )unto ao FGTS, 

7.7_ Caso a ATA sela,  assinada com o CNPj da filial diverso daquele apresentado na sessào 
pubuicapeIa ffiatriz,com a cansequppte emjssãb da Nota de Empenho e Nota Fjscal çom o CNfl 
da filial, o pagamento só será realizado após a constatação da regularidade da filial relativa 

guridade Social (INSS] e ao Fundo de Garantia por T Se 	 empõ de Serviço (PGTS) mediante 
consulta ou apresentação dasrespectivascei-tidões sem prejvjzq &o estabelecido no ieem acima 

7;8 Cbhfirme  -iispQto no: -artigo 3tdo Decretb-93;872 de 23 dê dezembro de 1986,, ajíbes 
inciso Xlv do artigo 40 da Lei 8,666/93, o pagamento pelos produtos poderá ser, 

conforme a necessidqde Tio o'rgâo contratante, antecipado, mediaute a apreseiitaço de seguro-
'garmntíadufiançãbntária riàvalirtataIdaparç.eïadiaiçla: 

8 QÀS€n&ALSM € EsÇÔSI€pM1N1sTRÀTWA& 

ød- A CõfttraidaJAiwkdpÔtês de inEdirnpl4ncia parcil'õii tOtãIJ  rsàlyadus:bi ap&fQreui€ 
ou de fo,ça maior, previstos na presente ATA, devidamente comprovados estará sujeita às 
seguint4penalidades, garantida a sua prévia defesa no respectivo processo 

1iMp1€t3. :- 	

- 	 - 	
-- 	 - 

.3_ Ãuspensão. -temporária dadi'reím de participar em licitação e 1trpedtrneixto - 
com a Municipalidade de Barra do Corda por prazo nào superior a dois (2) shos 

821- As» multasimpostas à Contratada serão descontadas dos pagamentos eventualmente 

	

ds6uaindà;€qtiahiiãfqró-çnp. cdaudicialinen€e 	- 

2 3-- Dá aplitaão tias penalidades 

Ã;3iw 	 dë- 
interpelação judicial uextrajudipfat 

- 

Rua lsaíct àrtins, at-tenfrø — Patra 4ç Crda- Ma?anh— pi N. *06;769393/000I 
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v8;4- atumnurátMifade 

8.4.1' Á 'pÏiáá9Aó da penalidade -"ffihiltt não iffipade qae o 6rgão coiWratilíte rSdirida 
unilateralmente o acordo e; venha a apllcarr, curnu1attvamente a anço prey1sta no subitem 

S- 

S5!t Multá,poratraso naprestaçãodos serviços:  

SS.I.V Ás rnultasr casÕ aplicadas, serãotá1tïiladas tornando; por bas,e p:  vlortctàI-da paret 
em ti-aso devidamente atualizada, contorme índice adotado para a auialízaçâo monetária no 
valor -de, 07$% (cinco décirnospØr cento) por dia de atrasoatév trigésimo aia 

8S2 	i1a-c»bpéiaàtória 

j)ecomØos mais de trinta (30) citas detraso datntregg dci objeto, será aplicada uma 
multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do objeto, pelos danos causados pela 
jnadimplência do fornecedor, 

8,6- Caso 'a Contratad4 descumpra o que prevê o 'tem 63 dësta ATA ser-lhe-á 4liçatig multa 
correspondnte a O,1°4 flirn décimo por ceptaj por dia sçbre o valiir do bem reetadct, a contar 
do térmíno do prazotstabelectdo naquele item pararetwada da mes 

9- :flØ CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEf P111 ÇOS 

9.1-- 01Rãg!stro de déterminapreço poderá ser -cancIadode pleno,  deftd3tfltafldo; 

O presta dor dó seMço:níi cumptft as obrgaçÔ constantes desta AU; 

9.1.2 Otitesdor dó sérviça der causa a tedduadntinistrativa 1e acordo ou Instrumento 
equivalente) dcoQrente de Registro de Preços, a critério do órgão contraXante 

91.-3- En:qMalqtir das bip&téSs- de IneieAiçabtot; aq paçial de acordo- (ou ingtrumonto.  
equívakdgcohtefd 	ifltode PréçAs sesssim.tbr4õcjdi4o p-ãrflizcqnfr&taïlte} 

9.11.4. Não- actSr ,  -r ciuifrt õ(s) prçp(s)- tpgistrado(sl: seete(s) se tornar(em) superiot(s) 
-ao(s) praticados(s) no mercado, 

9,15-: Po' razõS*ieTnte Sse púbIic devidamente, demonstrado:é juSWlcici pe 
coIitrat4uté 

- Rua.ãne martins, S71'-tei1trQ-. Barra :doCor4L- Maranhão -CNPJ N. Õ5769;79$jo 
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€ 9S6- Pelo Jirestadé7$- do -serv-içq, quandq,nlQdiante litaçã& põr ncrito wmprcxvar estr 
unpossibihtados de cumprir as exigências desta ATA, ou, ajuizo do órgãøcontratante, -quando 
compfovada a ocorrência de qualqqer das hipóteses previstas no ai 78, incisos XIII a XVL da 
,Lei n666j9&1 

9.2 €Aàkwiiticaçã do cancelamento do- preço registrado; nos casos previstos nestetten,sg 
feita pessoalmente au per correspondência com aviso 4e recebimento, juntandoe o 
comprovante  ao processo de adpnnistraçâo da presente ATA, assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias útelípara apresntaçaó- da defesa. 

9,3 	No caso de ser ignorado, Incerto ou Inacessível o endereço do FornecSqr, a Comunicação 
será feita por publicaço no Diário Oficial da UnTo, & estado -e do Município, çoiisiderando-se, 
assim,,,para todos os efeitos, cancelado o preço registrado 

10- DA FISCALIZAÇÃO, 

-1 
110:1iétra444âvérâ. fdliSoitràbalIw de fiscalização a: cargo..:dd &o coflt-tatantf 

-101 À:-ftIcalizaàçi -do cumprimento. d& :;acerda - ctçcoijpnte- :desta AT&sgrâ - Õidrckía 'jior 
servidor habilitado, designado  RgAàlmene õrgLo contratante, para tal; investido de plenos 
jSoçlØr4s'pra,YJY 	- 1 	- 	- - 	 - 	--- - 	- 	- 	 - 

12.1- Réci.isar.o s4Viço -em. desacordo com u objeto; - 

10,22,- Promover a liquidação do respectivo documento de cobrança, 

,,10'.2 3- Tbmaras açõs iniciais paa a conecuçâo das medidas cabíveis para xis casos arnparacíos. 
itens 8z é 9, àáremn executadps pele órgâo contratante, 	- 

lO 2 4-Tomar quaisquer outras medidas julgadas necessárias para a perfeita execuçào do 
.ohiet: 	 - 	 - 	- 

102- A rejeição dos itens nâo jus€tificacá atrasos em relação ao prazb de prestação do servtçp 

11- DOS ÇASOS FORTUITOS OU DE FORMA MAJOR-. 

11.1w Serão conidetados casos fortuitos au de força maior, para efjto de cndeJrhento 
ATA -ou nâa aplicaçâa de muitas, os madunplementos decorrentes  das &tuaçóes a 
quando aêrezn a afetar a €entrega dos prodntos no local onde estiver seude execgta&o a objeto 
dotqfdo: - 

-uaIsac yins,-&71'.-Cen&o€— Barra doCot---Maraj*io —CNpFN.9O6.769.79&/OOÜ 
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1111- Greve geral; 

11.12'Ca1ainidadepb1tca; 

11.13 Íiuietupç&oilbs rneiosdstrangpart 

11.1.4.diçõ&meoro1ógitas xtecioiiã1mentprejtidiciaisj 

11 1 5- ütitros casas que se enquadrem no parágrafo úncp do grt 393 do J'Iovj Cqtjigo 

11 2- Os casos acima enumerados dçveni ser satisfatorjmente'jvstificados  pela Contra 
peranW6 &gaó Sfrátantc 

'112-$t»re jió :ocprrerem sftuaçõesque !npllçpJenrçasaforWitQ au detorça ipypffq 

deverá ser comunicado ao trgâo contratante, até 24 horas após a ocorrência Caso não seja 
cumprido este pzo, oinbo da ocorrência será considerado como tendo sido 24-hofas antes da 
data dospbq 	 fõrtti4aódêfotçwmaJft 

fl)• DACO'NtRMAÇÃO: - 	 - 

12!1- aébrápimiplásó para fornecimento dos rPàteSs reg1stradbsnEstaATA será. eMíndd-
attavSdtêrnissào'e nota de empenhc» vrdeni-de-foriiedhnento vu-contrat spçffitaot: 
empresa, -. 

-Barra dõ Cbrd r3Q:de abriide-2Q2ii 

   

MMj+EDJLM F13P flMJ4NDA 
Séeretána Mi?ripá1 de P1anejamento Orçamento e. Gestão,  

MARIA RDWÁNIA PEREIRA '1) 

Coordenadora de receita e despesa 

4!- 	 - kís 
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