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CARTA CONVITE N° 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 021/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão - MA.

OBJETO: Contratação de empresa es]
escolar para atender as necessidades !d

São Domingos do Azeitão/MA, confoime

DATA DA SESSÃO: /

HORÁRIO: h min
/

teeializada para o fornecimento de fardamento

; todas as unidades da Prefeitura Municipal de
especificações descritas neste Edital è seus anexos.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA, SALA
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, situada à Rodovia BR 230, KM
212, s/n, Centro, São Domingos do Azeitão-MA.

MODALIDADE; CONVITE. |
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM, sob a forma de execução indireta.
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS.

VALOR ESTIMADO: R$ 132.115,37, (cento e trinta e dois mil, cento e quinze reais e
trinta e sete centavos).

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão
Permanente de pçitações - CPL, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das
OShOOmin às 12h00min, também podendo ser acessado gratuitamente por meio digital, nos
seguintes endereços eletrônicos: no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão
- MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado:

https://site.tce.ma.gpv.br/. Mais informações poderão ser encontradas através do e-mail da
CPL: cpl.saodomingòsdoazeitao@gmail.com ou pelo telefone: (99) 98438-7265.

São Domingos do Azeitão/MA, de de

Hugo Ribeiro Cardoso

Prfesidente CPL
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RECIBO DE ENTREGA DE CONVITE

Recebi da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão - MA, na íntegra, o Convite n"
001/2022, com abertura para o / / às h, que tem como OBJETO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de fardamento escolar para
atender as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de São Domingos
do Azeitão/MA.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma).

Razão Social:

CNPJ n°:

Endereço:

Cidade:

E-mail:

(DDD) Telefone: ( )

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÃVÉ

Nome completo:

Cédula de Identidade n°:

CPF n°:

E-mail:

Cargo/função que exerce ma empresa: (

Data do recebimento do edital: /

Assinatura/rubrica do responsável:

Insc. Estadual n°:

Estado:

(DDD) Fax: ( )

PELO RECEBIMENTO

Órgão Emissor:
(DDD) Telefone: ( )

) Sócio; ( ) Outros:

/

Declaramos que recebemos cópia da Carta Convite n° 001/2022 e seus respectivos Anexos,

necessários ao cumprimento do objeto da licitação em apreço.

Local Lj de de 2022.

Assinatura
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CARTA CONVITE N" 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 021/2022

MINUTA DO EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA, através da
Comissão Permanente de Licitação - p^^L, instituída pela Portaiia n° 001/2022-GAB de 03
de janeiro de 2022, toma público a quem interessar possa em apresentar proposta, a fim de

participar da Licitação na modalidade cjoiivite n° 001/2022, do tipo,MENOR PREÇO POR
ITEM, conforaie faculta a Lei n° 8.665, de 21 de Junho e 1993 e suas alterações. Lei

Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014^sob as seguintes

condições:

CONSIDERANDO a pandemia mundial

bem como as medidas temporárias de prp^
dos licitantes perante a COMISSÃO

causada pelo Novo CORONAVÍRUS (COVID-19),
enção ao contágio deste, fica facultada a presença

PERMANENTE DE. LICITAÇÃO - CPL da

Prefeitura Municipal de São DOMINGOS DO AZEITÃO - MA, para abertura da sessão

do processo iicitatório, podendo as licitantes utilizarem-se de via postal para o envio dos

Envelopes "DOCUMENTAÇÃO" e "Í P OPOSTA DE PREÇO", em conformidade com o
item deste Editai.

LOCAL E DATA

A licitação realizar-se-á no local, na data e hora indicadas no Aviso de Licitação, perante a

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL da Prefeitura Municipal de São
Domingos do Azeitão - MA, corn a entrega e recebimento das Documentações e Propostas.

LOCAL; COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, situada à Rodovia BR
230, íLM 212, s/n. Centro, São Domingos do Azeitão - MA.

DATA DA SESSÃO; / /

HORÁRIO; h
i

mm

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP? SIM

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA ME/EPP? NÃO

1. DO OBJETO

LI A pretensa licitação visa a Contratação de empresa especializada para o

fornecimento de fardamento escolar para atender as necessidades de todas as unidades

da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, de acordo com as

especificações constantes do Projeto Básico - ANEXO I do Presente Edital.

2. DO VALOR ESTIMADO
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2.1 O valor global estimado da presente contratação é de R$ 132.115,37 (cento e trinta e
dois mil, cento e quinze reais e trinta e sete centavos).

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação con-erão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão -MA
classificada conforme abaixo especificado:

02.04.12.122.02.2.014 — Manut Func da Sec de Educação
CNPJ: 06.085.113/0001-13

Ficha 98- 3390.32.00 — Mat. Distrib. Gratuita

Fonte: 01.00.000000

4. DA PARTICIPAÇÃO E IMPEDIÍ^ENTOS

4.1 Poderão participar da Licitação os interessados que tenharn ramo de atividade
compatível com o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, constantes deste Edital e
seus Anexos, bem como convidados aqueles que, devidamente cadastrados nesta Prefeitura,

•  i • 'manifestarem interesse em pailicipar do certame, com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e
quatro) horas da hora e data marcada para a entrega dos envelopes.

i

4.2 E facultado às licitantes utilizarém-se. de via postal para o envio dos Envelopes
"DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA

devidamente lacrados, acondicionados .em

DE PREÇO", conforme constante no Edital, todos

um único envelope e endereçados à COMISSÃO
PERMAMENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão
- MA - Sala da CPL - Rodovia BR 230, KM 212, s/n. Centro, São Domingos do Azeitão -
MA, aos cuidados do Presidente, o Sr. Hugo Ribeiro Cardoso e com o seguinte aviso: NÃO
ABRIR.

4.3 A Comissão de Licitação não se responsabilizará por documentos encaminhados em
desacordo com a CARTA CONVITE N° OÓ1/2022, com o subitem anterior, principalmente no
que se refere ao destinatário, que, conforme fora colocado, deverá ser a COMISSÃO

PERMAMENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão
- MA, na pessoa do PRESIDENTE da referida CPL.

4.4 Poderão participar deste certame ̂ as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
enquadradas na forma do artigo 3° da

Complementar n" 147/2014.

ei Complementar n" 123/2006, alterada pela Lei
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4.5 Para efeito do item 5.4 deste Edital, as Microempresas e Empresas de Pe^S^id^Porte
participarão deste certame sendo observados os artigos 43, 44 e 45 da Lei Complementar n"
123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

4.6 Os documentos necessários e exigidos neste Edital para HABILITAÇÃO deverão ser.
apresentados na forma do artigo 32 da Lei n" 8.666/1993 e artigo 3°, II da Lei n"
13.726/2018, a seguir transcritos: '

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação
em órgão da imprensa oficial. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de
1994).

"Art. 3° Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é
dispensada a exigência de:

(-) i
II - autenticaçãj) de cópia de documento, cabendo ao agente
administrativo, mediàhte a comparação entre o original e a cópia, atestar
a autenticidade.

4.7 Não poderão participar desta Licitação:

a) Pessoas físicas ou jurídicas que estejam cumprindo sanção de suspensão de licitar com a
Administração Pública Municipal;

b) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação;

c) Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou
dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;
d) Empresas que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;
e) Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jmddiea;
f) Sociedades Empresárias estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

g) Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios, representantes legais ou representantes técnicos comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnológicos oú humanos em eonumi, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum;

h) Empresas suspensas de participar

Município de São Domingos do Azeitao

de Licitação e impedidas de contratar com o

- MA, conforme artigo 87, inciso III, da Lei n°

8.666/1993, durante o prazo da sanção apjiieada;
i) Empresas enquadradas nas demais
8.666/1993;

vedações estabelecidas no artigo 9°, da Lei n°



^ p H e p e {r u íí A o 6

SAO DOM'MÍ,QS DO

PARa CRESCER COM iJBBHOADS

j) Familiar de agente público que preste serviços ao órgão ou entidade em este exerça
cargo em comissão ou fimção de confiança, em conformidade ao disposto no artigo 7° do
Decreto n° 7.203 de 04 de junlio de 2010;

4.8 Entende-se por "participação indireta" a que alude o artigo 9° da Lei n° 8.666/1993 a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado
dispositivo legal figure como sócio, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do
objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

4.9 As observâncias das vedações dos itens anteriores são de inteira responsabilidade
do licitante que, pelo deseumprimentó, se sujeita às penalidades cabíveis.

5. DOS DOCUMENTOS DE HABÍLITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇO
i

5.1. Os licitantes, inclusive as Microerapresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão
apresentar toda a documentação de Habiljitação e Proposta de Preços no dia, local e horário
citados no Aviso de Licitação - preâmbulo deste Edital -, em 02 (dois) envelopes separados,
lacrados, invioláveis e rubricados no. fecho, em cuja parte externa, além da razão social,
endereço e CNPJ da empresa, esteja escrito:

ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT.a!çÃO - CPL
Rodovia BR 230, KM 212, s/n. Centro, São Domingos do Azeitão - MA
Carta Convite n" 001/2022 - Data: / I / ás h min

CONTRATAÇÃOOBJETO: DE OEMPRESA ESPECIALIZADA PARA

ASFORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER

NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA.

EMPRESA:

CNPJ: !

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

~  i
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DqMINGOS DO AZEITA O - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Rodovia BR 230, KM 212, s/n. Centro, São Domingos do Azeitão - MA

Carta Convite n° 001/2022 - Data:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS
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NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUMCIPAL DE

SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA.

EMPRESA:

CNPJ:

5.2 Não será admitida a entrega de apdnas um envelope ou de ambos os envelopes sem que
haja a presença do representante da empresa na sessão.

5.3 Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação original ou

apresentada na forma do artigo 32 da Lei n" 8.666/1993.

5.4 Os documentos insertos nos Envelopes n" 01 e 02, deverão, preferencialmente, ser

entregues numerados na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante

a conferência e exames coiTcspondentes.

5.5 Após o recebimento dos envelopes

da admissão de novas participações, de

participar do certame. i

dos licitantes, o Presidente declarará o encerramento

forma que nenhum outro licitante será autorizado a

5.6 Não serão aceitos documentos corn qualquer tipo de rasuras.

5.7 A COMISSÃO se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

5.8 O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos de

Habilitação e da Proposta de Preço deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente

vai prestar os serviços objeto da presentè licitação, com exceção da:

a) Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa jurídica;

b) Certidão de Falência/Concord^ta/Recuperação Judicial, e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT, a Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com Efeitos

de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,

expedida pela Secretaria da Receita ederal, que deverão ser da sede da Pessoa Jurídica.

5.9 As empresas deverão apresentar, éom o intuito de verificar o eventual descumprimento

das condições de participação elencadas no Item 5 - Da Participação e Impedimentos, as

seguintes consultas:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Géral

(http://www.portaltransparencia

ase);

da União

gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=
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b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP

(httD;//www.Dortaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor^nome&direcao

=asc);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cni.iMS.br/improbidade adm/consultar rcquerido.php);

5.10 As consultas aos cadastros acin

consolidada no site https://certidoes-ap

na mencionados poderão ser obtidas de forma

'.apps.tcu.gov.br.

5.11 A consulta consolidada de Pessoa Jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
racionalização de serviços públicos digitais, fundamentados na Lei n° 12.965, de 23 de abril de

2014, Lei n° 13.460, de 26 de junlio de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto

n° 10.332/2020.

5.12 A não apresentação dos itens citados acima não desabilitãrá o licitante, podendo ser

consultados pelo Presidente.

5.13 Constatada a existência de sanção,

condição de participação nesta licitação,

o Presidente poderá excluir o licitante, por falta de

5.14 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a

Administração aceitará como válidas : as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente

anteriores à data de apresentação das propostas, salvo as restrições previstas em Lei.

5.15 O Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Comissão Permanente de

Licitação da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão - MA, substituirá os

documentos relativos à Habilitação Jurídica, exceto os que não observarem a regra do item

acima. ;

5.16 As propostas deverão ser apresentadas pelos licitantes nos moldes deste Edital. No caso

de duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado sorteio como critério de

desempate.

5.17 Será considerada como mais vantajosa a proposta da licitante que ofertar o MENOR

PREÇO POR ITEM, obsei-vadas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

6. DO CONTEÚDO DO ENVELO

6.1 O Envelope "Documentos de Ha

relacionados, de acordo com a divisão que

"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

3Ílitação" deverá conter os documentos a seguir

se segue:
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6.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial (Requerimento do Empresário), no caso de empresa individual;

b) Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI; Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

I

c) Registro comercial, no caso de em

pessoa física; ■

rresa individual e cédula de identidade, no caso de

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas, eventuais
alterações, ou ato constitutivo consolicado, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial, e, no caso de soeiedade por ações, acompanhados dos docuinentos de
eleição de seus administradores;

e) Inscrição no Órgão competente,, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;

f) Decreto de autorização, em se jtr
funcionamento no País, e ato de registro

órgão competente, quando a atividade assi

atando de empresa ou sociedade estrangeira em

ou autorização para funcionamento expedido pelo
mo exigir; .

g) Cédulas de identidade e CPF dos sócios, conforme o caso, do titular da firma individual,
dos sócios das sociedades civis ou comerciais e dos diretores no caso das sociedades

anônimas.
I

h) Os documentos acima deverão èsiar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

6.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal relativo à sede
ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

c) Prova de regularidade com a Reçeit:

"Certidão de Débitos Relativos a Créditos

a Federai do Brasil, mediante apresentação da

'ributários Federais e à Dívida Ativa da União".

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativo ao domicílio da licitante,

mediante;
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- Certidão Negativa de Débitos;

- Certidão Negativa de Dívida AiNa.

e) Prova de Regularidade eom a Fazenda Estadual, mediante:

- Certidão Negativa da Fazenda Estadual.

- Certidão da Dívida Ativa- Estadual

f) Prova de situação regular perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através

de apresentação do "Certificado de Regu

g) Prova de inexistência de débitos 'ir

a apresentação da "Certidão Negativa de

7.3.1 E facultada a autenticação na;

Trabalhista apresentadas pelos liei

Internet, conforme dispõe a nomia ap

aridade do FGTS - CRF";

adimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante

Débitos Trabalhistas - CNDT".

1  cópias das Certidões de Regularidade Fiscal e

antes cuja autenticidade possa ser verificada pela

içada à espécie.

6.4 QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) A Qualificação Econômico-Financeira será dispensada nos termos do art. 32, § 1° da Lei

n° 8.666/93. ^

6.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:'

6.5.1 A qualificação técnica deverá ser comprovada através de:

a) No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, com comprovação ou

declaração de aptidão de desempeiiho de atividade pertinente e compatível com o objeto
da presente Carta Convite, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,

devendo o(s) documento (s) conter o nome, o endereço e telefone da (s) entidade (s)

atestadora (s).

6.6 OUTROS DOCUMENTOS

6.6.1 Declai'ação de que não emprçga menores de dezoito anos em trabalho notumo,

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 Ait.

27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93, no modelo do ANEXO II;

6.6.2 Declarar a superveniência de jfi.to impeditivo da habilitação neste certame, inclusive
na vigência contratual, caso venlra á ser Contratada, no modelo do ANEXO III.

6.6.3 Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação no

10
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modelo do ANEXO IV.

6.6.4 Declaração de elaboração independente de proposta no modelo do ANEXO V.

6.6.5 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, no
ANEXO VL

6.6.6 DECLARAÇÃO nos termos do Decreto 8.538/2015, alterado pelo Decreto
10.273/2020 que comprove o enquadramento da licitante como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, somente para
efeito do disposto nos artigos 43 a 45 da citada Lei, alterada pela Lei Complementar n° 147
de 07/08/2014, ANEXO VII.

6.6.7 Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Comissão Permanente de
Licitação - CPL, localizada na sede; da Prefeitura Municipal, situada à Rodovia BR 230,
KM 212, s/n. Centro, São Domingos ;do Azeitão — MA, ou de outro órgão da Administração
Pública Federal, Estadual ou Municip^al, ou que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro idia anterior à data do recebimento das propostas,
mediante a apresentação do recibo de entrega à Comissão Pennanente de Licitação - CPL.

6.6.8 Não será concedida a prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos
exigidos, salvo no caso de licitantç ^ue comprove sua condição de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Forte, cujos documentos apresentados para efeito de comprovação
de Regularidade Fiscal tenliam algiirna restrição. A esta licitante, fica assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento que a proponente for declarada vencedora do
certame, pron"ogável por igual período, à critério da COMISSÃO, para reapresentação da
documentação devidamente regularizac a.

I

a) A não reapresentação da referida documentação devidamente regularizada no
prazo previsto neste subitem implicará em decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantbs remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato ou revogar a licitação.

I

b) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação no
presente certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de Regularidade Fiscal, mesmo que esta apresente almima restrição.

6.6.9 As declarações e outros docun:

pelo próprio licitante, deverão conter

ou do seu representante legal.

itos julgados necessários à habilitação, produzidos
identificação, data e assinatura do titular da empresa

11
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6.6.10 E de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todoS^^cumentos
necessários à habilitação.

6.6.11 A documentação apresejntada para fins de habilitação fará parte dos autos do
processo e não será devolvida ao própbnente.

'  I

6.6.12 Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

í

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "PROPOSTA DE PREÇO"

7.1 As propostas deverão obedecer às especificações e condições previstas neste
instrumento convocatório e anexos que dele fazem parte.

7.2 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) Identificação da licitante, endereço completo, CNPJ, CPF do representante legal e n°
de telefone; !

'  j
b) Número do Processo Administrativo e da Carta Convite;
c) Descrição do objeto em conformidade com as especificações, exigências e condições
deste Edital;

d) Preço global para execução dos serviços;
e) Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da
data da abertura do envelope desta.

7.3 A falta do valor por extenso não sprá motivo para desclassificação da proposta, desde
que o valor esteja explicitado de outra forma que não reste margem de dúvida para efeito de
julgamento.

7.4 Havendo divergência entre o preço; unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço
por extenso.

8. DO JULGAMENTO

8.1 O procedimento para julgamento daf-se-á, de modo geral, da seguinte forma:

a) Abertura dos envelopes "Documentos de Habilitação" de cada licitante, contendo a
documentação exigida neste Edital;:
b) Abertura dos envelopes "Proposta de Preço", contendo as propostas dos
concorrentes habilitados; |
c) Após a abertura dos envelopes.a Comissão Permanente de Licitação informará aos
licitantes vencedores que oferecerarh o menor preço, dentro das condições exigidas;

12
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d) Encerrada a sessão pública, lavrar-se-á Ata Circunstanciada que mencionará todas
as ocorrências, devendo ser assinada pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação e por todos os presentes. ;

8.2 Os licitantes declarados inabilitados não terão suas propostas consideradas.

8.3 O preço escolhido, será o que, justificadamente, apresentar mais vantagem aos cofres
públicos ou o que melhor satisfaça ao Interesse Público e à conveniência da Administração,
prevalecendo a proposta de preço menor.objetivamente quantifícável.

8.4 Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de
apuração e classificação, elaborados segundo o critério de julgamento.

8.5 Serão desclassificadas:

a) As licitantes que apresentarem propostas que não atendam às exigências deste
Edital; i

b) As licitantes que apresentai-em
■  I

inexequíveis.

propostas com preços excessivos ou manifestamente

c) As licitantes que não observaram os requisitos dos documentos de habilitação e para
formulação da proposta.

8.6 Em caso de inabilitação de todas ás licitantes, a CPL poderá fixar o prazo de 3 (três) dias
úteis para que elas apresentem novas propostas, escoimadas as causas que as desclassificaram.

8.7 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Projeto Básico ou
neste edital. i

9. DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO

9.1 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste
certame, sob pena de decair do direito.

9.2 Para os fins do disposto no subitem acima, deverá o impugnante manifestar-se por
escrito por meio do endereço eletrônico cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com ou
protocolizar na sede da Prefeitura, situada à rodovia BR 230, KM 212, s/n. Centro, São
Domingos do Azeitão — MA, no horário 'das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

9.3 A apreciação dos esclarecimentos',

Presidente da Comissão Permanente dê
providências ou impugnações serão realizadas pelo
Licitação, na fonna e prazos previstos na Lei n°

13
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8.666/1993, devendo a correspondência ser dirigida àquele e conter o número da licitação, a
modalidade e as razões da impugnação.

9.4 Acolhida a impugnação, e desde que prejudicial ao válido e regular desenvolvimento do
procedimento licitatório, será designada' níova data para a realização do certame.

9.5 Se a decisão não modificar as condia

de preços e, portanto, que impeçam os

sessão pública;

ições a ponto de inviabilizar a fonnação da planilha
licitantes de formular propostas, não será adiada a

9.6 As decisões serão disponibilizadas piara os participantes.

9.7 A impugnação tempestiva não impedirá o licitante de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

9.8 As impugnações intempestivas ou| c
serão conhecidas.

ue desatenderem ás determinações deste Edital não

9.9 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnada o presente Edital
desta Carta Convite implicará na plena apeitação por parte dos interessados das condições nela

o caso de ausência de impugnação, os elementos

icientes, claros e precisos, não cabendo, portanto,

estabelecidas, ou seja, presume-se que,j r
constantes deste ato convocatório são su:

posterior reclamação. |

9.10 Dos atos praticados pela Comissão

legais. 1
Permanente de Licitação, cabe recurso nos prazos

9.11 O recoiTcnte deverá apresentar as razões recursais na forma escrita e protocolada na sede
da Prefeitura, no prazo de 2 (dois) dias úteis;

9.12 Os demais licitantes poderão apresentar contraiTazões no prazo comum de 2 (dois) dias
úteis, contados do fim do prazo estabelecido no subitem anterior, independente de interposição
antecipada do recurso.

I

9.13 O recurso terá efeito suspensivo, conforme o art. 109, § 2° da Lei 8.666/93.

dos atos praticados alcançará apenas aqueles9.14 Provido o recurso, a invalidação
insuscetíveis de aproveitamento. |

9.15 Caso o Presidente da Comissão Perm

submetê-lo-á á consideração da autoridajie
qual proferirá decisão definitiva.

mente de Licitação julgue improcedente o recurso,

superior competente, após a devida instnição, a

14
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9.16 O recurso e contrarrazões deverão ser, formal e oficialmente, encaminhados ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nos termos estabelecidos nos subitens
anteriores, no que couber. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados em
interpor e contra-an-azoar o recurso. ' !

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

1
10.1 Declarado o vencedor e não bavèndo manifestação de Recursos, a Comissão fai-á a
ADJUDICAÇÃO do objeto licitado ao vencedor e, em seguida, encaminliará os autos ao
PREFEITO MUNICIPAL para homologação.

10.2 A Adjudicação do objeto ao vencedor é atribuição do PREFEITO MUNICIPAL, que
também procederá à homologação do ceitame.

10.3 Após a Homologação da licitação, o Adjudicatário será convocado para recebimento da
Nota de Empenho e Assinatura do Contrato, conforme ANEXO IX, nas condições definidas
neste Edital.

10.4 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA convocará
o licitante vencedor, por meio de notificação via e-mail, para assinar o Termo de Contrato no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, permitida a prorrogação por igual período, na forma do §1°, do
artigo 64, da Lei n° 8.666/1993 e suas alterações.

11. DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento do fornecimento de que trata este Projeto Básico será efetuado pelo
CONTRATANTE à CONTRATADA; em reais, devendo o Contratado emitir notas
fiscais/faturas de acordo com o fornecimento realizado, com pagamentos efetuados na
conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento, mediante
a apresentação de Nota fiscal.

11.2 A empresa arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem traballiista, recursos materiais,
transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e
demais encargos necessários à prestação dos serviços/fornecimento do objeto deste contrato.
11.3 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação
de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. Não haverá,
sob hipótese alguma, pagamento antecipado. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a regularização da situação ou

qualquer ônus para a CONTRATANTE.

11.4 As notas fiscais/faturas qu^

reapresentação do documento fiscal, não acarretando

apresentarem incorreções serão devolvidas a

CONTRATADA para as devidas comeições. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a
fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
11.5 O pagamento de qualquer Nota Fis ;al referente ao cumprimento do contrato apresentada

15
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pela CONTRATADA será suspenso, no todo ou em parte, sem prejuízo de exercer outras

prerrogativas, ficando o mesmo retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida,
nos seguintes casos:

a) Falta de apresentação do relatório dos serviços executados, quando for o caso;

b) Não cumprimento de alguma obrigação prevista neste ou na legislação vigente;
c) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

11.6 Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e

b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, respondera o
contratado pela diferença a qual sei-á descontada dos pagamentos eventualmente devidos

pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

11.7 OcoiTcndo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma forma

concorrido para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada

para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da pai'cela. Os encargos

moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N X Vp X (I / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data

do efetivo pagamento; ;

Vp = Valor da parcela em atraso;;

I = IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

12. DAS SANÇÕES

12.1 As empresas vencedoras poderão ser aplicadas, a critério desta CONTRATANTE e sem

prejuízo do direito à rescisão do Contrato e às perdas e danos, as seguintes sanções:

a) Multa moratória de 1% (um por cento), do valor corrigido do Contrato, por dia, até

o trigésimo dia de atraso, se os serviços executados não forem executados no prazo

previsto ou concluídos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pela

CONTRATANTE;

b) Suspensão o direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE, por um prazo a
ser fixado de até 02 (dois) anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a CONTRATANTE, em

função da natureza da falta cometida ou das faltas e sanções anteriores, em caso de

reincidência, a ser publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranlião -

FAMEM.

12.2 As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas à Tesouraria da PREFEITURA

MUNICIPAL dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação

para este fim.

'  ' 16
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12.3 A aplicação de multas aqui referidas independerá de qualquer interpela^, notifieação
ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à
notificação extrajudicial.

12.4 Das decisões que aplicarão as penalidades previstas neste instrumento, serão cabíveis,

sem efeito suspensivo:

a) O pedido de reeonsideração dirigido ao Sf. Secretária Municipal de Educação, no
prazo de 10 (dez) dias da notificação, mediante o pagamento de seu valor na Tesouraria
da Prefeitura Municipal;

b) Recurso dirigido ao Sr. Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias da vigência do
indeferimento do pedido de reconsideração.

12.5 O despacho final de cancelamento da sanção que tenlra sido objeto de divulgação será
publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela CPL, com base na Lei n°

8.666/1993 e demais legislações referentes à temática.

13.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o dia do vencimento.

13.3 Os licitantes deste certame sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas,

especifieações e detalhes, os quais se comprometem a cumprir plenamente,
independentemente de qualquer manifestação escrita ou verbal.

13.4 No julgamento da PROPOSTA, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância da PROPOSTA, jdos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado emi ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e

eficácia para fins de habilitação e classificação.

13.5 Na hipótese de o processo licitatório sofrer suspensão, os prazos de validade das

PROPOSTAS ficam, automaticamente, prorrogados pelo mesmo período em que o processo
ficar suspenso.

13.6 Quaisquer elementos, informações e esclareeimentos relativos a esta lieitação serão
prestados pela COMISSÃO PERMAhENTE DE LICITAÇÃO, no endereço e horário
registrados no AVISO DE LICITAÇÃO deste edital, obedecidos os seguintes critérios:

a) Não serão levados em consideração quaisquer eonsultas, pedidos ou reclamações

relativas ao Edital, que não teiil|iam sido formuladas por escrito e devidamente

17
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fõ

piotocoladas na CPL até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos
Envelopes;

b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e o
MUNICÍPIO.

13.7 Os esclarecimentos da CPL aos consulentes serão nos mesmos meios os quais foram
publicados o Edital.

13.8 E facultada à CPL proceder, em qualquer fase desta licitação, diligências destinadas a
esclaiecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a iriclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originalmente da PROPOSTA.

13.9 Caso não seja possível decidir, de imediato, sobre a aceitabilidade e seja necessário
marcar nova data para a sessão, ficam inti mados, no mesmo ato, os licitantes presentes.

13.10Farão parte do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que
tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas
neste certame, independentemente de transcrição.

13.11 Integram o presente Edital, indepencente de transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
ANEXO II - MODELO DE DECLA^ÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DE
HABILITAÇÃO
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÃS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DEANEXO V - DECLARAÇÃO
PROPOSTA
Anexo vi declaração de cumprimento das normas
RELATIVAS À SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO DOS
empregados !
ANEXO VH - MODELO DEI DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO VIU - MODELO DE CARTA PROPOSTA
ANEXO IX - MINUTA DO CONÚRATO

São Domingos do Azeitão/MA, de

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente CPL

de

18
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CARTA CONVITE 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2022

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

L  DO OBJETO

1.1. Este Projeto tem como obJetOj a contratação de empresa especializada para o
fornecimento de fardamento escolar para atender as necessidades de todas as unidades
da Prefeitura Municipal de São; Domingos do Azeitão/MA, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 Trata-se de produtos imprescindí^[eis para atender à demanda de todos os setores da
Prefeitura Municipal, proporcionandoi melhores condições de desempenho das atividades,
necessitando-se assim, adotar de imediato ps procedirhentos necessários as futuras aquisições
dos produtos. !

2.2 A Contratação de Empresas pqrja Aquisição de fardamento escolar é de suma
importância, haja vista que são indisjjensáveis para o bom desempenho das atividades
desenvolvidas, proporcionando uma hpa apresentação, dos alunos de todas as unidades da
Prefeitura Municipal, bem como destina-se a atender demandas da Prefeitura Municipal de
São Domingos do Azeitão/MA, além, 'de atender às demandas dos alunos que freqüentam a
Rede Municipal de Ensino. j
2.3 Há ainda na aquisição pretendida!, itens essenciais destinados a Alunos da rede Pública

de ensino do Mfunicípio de São Domingos do Azeitão/MA, que proporcionará grande
praticidade para os alunos e economia para os pais.

3. DA MODALIDADE E TIPO DE JCITAÇÃO

3.1 Modalidade - Carta Convite

3.2 Tipo de licitação - por item e por menor preço;
3.3 REQUISITO DE PARTICIPAÇÃO - exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, com base nos art. 47 e 48 da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

4. DO DETALHAMENTO E QUANTIDADE

Mi. Vi /  ̂ DESCRIÇÃO TAMANHO

./IDADE

01 AM.\ AL. l .\I i v,M,OR ror.AL

■ ■■ • ■

I SHORT INFANTIL. Short em Mallial Helanca

Colegial cor Verde com cós rebatido com 3

costura com elástico de 35cm, com 01 ^íeis nas
laterais na cor amarela, com dois bolseis úpo faca

2 a 5 anos 169 R$ 30,80 R$ 5.205,20
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SHORT-SAIA INFANTIL. CAMISETA: Shoit

Saia em Malha Helanca Colegial cor Verde, com
cós rebatido com 3 costura com elástico de 35cm,

com 01 víeis na lateral direta até a parte de baixo
na cor amarela, acabamento em dray com

logomarca da administração do ladò esquerda na
parte inferior em Pintura Silk Screen! Composição

na frente do short, acabamento em dráy com
logomarca da administração na perna esquerda na
parte superior em Pintura Silk Screen.

Composição da Malha: 100% ppliéster ou
poliamida, Tamanhos Variados.

da Malha: 100%

Tamanhos Variados.

poliéster ou

em ribana

or Branca,

iiinistração

CAMISETA: Camisa Gola Redonda,
rebatida na cor branca. Malha PV nà c

na frente com logomarca da adi

municipal e as costas brancas com o nome da

instituição escolar em pintura siík screen.
Composição da Malha; 67% Poliéstèr e 33%

poliamida.

Viscose,

Variados.

Gramatura: I78gr/m^ ; Tamanho

C.ALÇA: Calça em Malha Helanca Colegial cor
Verde com cós rebatido com 3 costura com

elástico de 35cm, com 01 vieis nas laterais na cor

amarela, com dois bolsos tipo faca na frente da
calça, acabamento em dray com logc marca da

administração na perna esquerda ria pàrté superior
em Pintura Silk Screen, Composição da Malha:
100% poliéster ou poliamida, ■ Tamanhos

Variados.

Valor Total Estimado

5. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

2 a 5 anos

PP ao XG

PP ao XG

189

2.000

1.660

R$ 27,13

R$ 24,28

R$ 44,11

R$5.127,57

R$48.560,00

R$ 73.222,60

132.115,37

5.1 Os materiais serão íornecidos de acordo eom os pedidos realizados pela secretaria
requisitante;

5.2 As costuras devem ser bem-acabadas de modo a impedir que o tecido desfie.
5.3 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido,
composição, marca da confecção, tamanho do manequim.
5.4 As casas dos botões deverão ser feitas de modo a impedir rompimento do tecido em
máquina tipo caseadeira industrial

6. DA QUANTIDADE, ESPECIFie^tÇÕES E DA ESTIMADA DE PREÇOS

6.1 Os quantitativos dos materiais declinados na Planilha abaixo são meramente estimativos
de consumo e serão utilizados de acordo com as necessidades da Administração, sendo o
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dos produtos a marca citada na pro

justificável e com a prévia autorização

quantitativo definido pela Administração Municipal, mediante Ordem de Fornecimento
emitida no momento da aquisição dos produtos;
6.2 Os produtos deverão ser entregüés dentro das normas legais estabelecidas, observados

1  '

prazo de validade ou data máxima de utilização e adequado estado de conservação.
6.3 A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em
desacordo com a proposta apresentada pelo licitante vencedor, devendo substituí-los de
imediato, sem qualquer ônus adicional a-mesma.

6.4 Cada item cotado deverá obrigatoriamente citar a marca do produto. No ato de entrega
)p(j)Sta não poderá ser substituída, exceto por motivo
do setor responsável da PrefeiUira Municipal.

6.5 O valor máximo estimado pará os interessados em participar deste certame, conforme
pesquisa de preço praticado no mercado é RS 132.115,37 (cento e trinta e dòis mil, cento e
quinze reais e trinta e sete centavos).|
6.6 Os valores unitários de cada item foram estimados através de pesquisa de preços no
mercado local, bem como via internet èm sítios eletrônicos especializados (Banco de Preços)
sendo utilizados no mínimo três orçamentos diferentes.

6.7 Para efeito de orientação às empresas interessadas em participar do certame, ficam
estabelecidos como fixos os valores feferenciais dos produtos, considerando que será
vencedora a empresa que apresentar p menor preço por item, cujos valores estimativos
constam da planilha no item 3.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONT^TANTE
.  I

7.1 São obrigações da CONTRATANTE:

a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar o objeto de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Projeto
Básico; I
b) Exigir o cumprimento de todas as olDrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e eneaminhando os

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista no
artigo 67 da Lei 8666/93; |
d) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no eurso da
execução do contrato, fixando-lhe prazo para correção de tais iiTegularidades;
e) Pagar à Contratada o valor resultante do cumprimento do contrato, na forma deste;

f) Compete a Contratante o recebimen ;o, conferência e atestado das notas fiscais emitidas

pela contratada;

g) Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;
h) Providenciar as inspeções da exeéução do contrato, com vistas ao cumprimento dos
prazos pela Contratada, fiscalização da qar.lidade fornecimento que estão sendo prestados;
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i) Aplicar à Contratada as penalidades eontratuais e regulamentares cabíveis, garantindo o
contraditóiio e a ampla defesa.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Além das obrigações previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, na Lei Federal n°
8.66611993 e nos demais normativos de regência, se obriga ainda a contratada a:

a) A aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários na execução do conü-ato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato; |

a.l) As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as
partes contratantes, na forma dispoáta no parágrafo 2°, ineiso II, do artigo 65, da Lei n°
8.666/93 e suas posteriores alterações]

b) Manter durante toda a exeeução do contrato, as informações sobre os endereços e
telefones para eontato, devidamente atualizada;
c) Proporeionar todas as facilidadesi necessárias ao bom andamento da execução do
contrato;

d) Dar ciência imediata, que deverá cumprir as posturas do Município, e as disposições
legais estaduais e federais inerentes; ;
e) Responsabiliza-se pelos danos òausados diretamente à contratante ou a terceiros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
f) Prestar os eselareeimentos, que lhe forem solicitados e atender prontamente às
reclamações sobre o forneeimento.

g) Comunicar à fiscalização da Cor tratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas ao forneeimento ou a iminência de fatos que possam prejudicar a
perfeita execução do contrato; |
h) A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da CONTRATANTE, não eximirá a
CONTRATADA de total responsabilidade pela má exeeução do objeto do contrato;
i) Responsabilizar-se por todas as despesas deeorrentes do fornecimento e entrega dos
bens, inclusive frete, encargos trabalhistas; previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato e eventuais perdas e kanos causados por seus agentes.
j) Obriga-se a contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na lieitação, conforme disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei n°. 8.666/93.
k) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o fornecimento dos bens.
1) Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer irregularidade de earáter urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessários.

absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos
e qualidade, competindo-lhe também, a dos bens

ante deverão ser substituídos;

m) A Contratada responderá, de maneirE

bens fornecidos, inclusive suas quantidade
que não aceitos pela fiscalização da Contra
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n) Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a custos
transportes,

encargos trabalhistas, previdenciáríqsj fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato; i |
o) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Administração Pública
Municipal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita. j
p) A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto deste Projeto Básico em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução, cojforme o art. 69 da Lei n° 8.666/93;
q) A CONTRATADA não será b-sponsável por quaisquer trabalhos, fornecimentos,
serviços ou responsabilidade não previstos neste Edital. ^ ■
r) A Prefeitura Municipal São Domingos do Azeitão - MA, não aceitará, sob nenhum
pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

sendo expressamente vedada a subcontratação.

9.1 Não será admitida a subcontrataçãc do objeto deste Instrumento.

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1 O objeto deste Projeto poderá ser formalizado em Contrato Administrativo,
estabelecendo em suas cláusulas as condições para sua execução, os direitos e obrigações
entre as partes, de acordo com os dispositivos normativos vigentes.
10.2 A vigência dos contratos decorrentes desta licitação obedecerá aos termos do art. 57 da
Lei n° 8.666/93, os prazos serão contados a partir da data de sua assinatura, podendo, no
interesse da administração, mediante Termo Aditivo ser prorrogado de acordo com o disposto
no inciso II, do artigo 57, da Lei n° 8.66j6/j93.
10.3 A Administração reserva-se o direito unilateral de, a qualquer momento, rescindir o
Contrato, nos casos e formas previstas r os artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores;

10.4 O presente Contrato também poderá ser rescindido, de comum acordo entre as pailes,
mediante prévia notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
10.5 Havendo pendências e/ou trabalhos em execução, as partes definirão, através de um
Termo de Encerramento de Contrato,

pendências.

8. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

as responsabilidades relativas à conclusão das
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8.1 O prazo de entrega dos bens será de no máximo 15 (quinze) dias e contar do
recebimento da Solicitação de Compras, entregue na sede da Prefeitura Municipal, no horário
de 8;00hs às 12;00hs. j
8.2 A entrega deverá ser realizada em dia útil, em horário comercial.

8.3 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo
responsável pelo acompanhamento è fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com: as especificações constantes neste Projeto Básico e na
proposta. I
8.4 Os bens poderão ser rejeitados,| no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Projejo Básico e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem

prejuízo da aplicação das penalidades.
8.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como reailizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.
8.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da jincorreta execução do contrato.
8.7 Substituições de marcas - Os prbdutos que, por algum motivo saírem do mercado, ou
que tiverem suas embalagens melhoradas e/ou modificadas, ainda na vigência do contrato, o
CONTRATADO deverá solicitar da Secretaria requisitante, avaliação das amostras
substituídas. |
8.8 A Comissão de Avaliação das Amostras analisará se as cai-acterísticas dos produtos
apresentados estão de acordo, com as | especificações e condições deste Projeto Básico, do
Edital e do Contrato. Sendo o produto;aprovado pela referida comissão, a ata de degustação
do produto deverá ser anexada ao contrato, justificando a substituição do(s) produto(s);

9. DA QUALIFÍCIAÇÃO TÉCNICA

9.1 A documentação comprobatória da qualificação técnica consistirá:

a) No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, com comprovação ou declaração
de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da presente
Carta Convite, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o(s)
docimiento (s) conter o nome, o endereço e telefone da (s) entidade (s) atestadora (s).

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanliar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.

;em não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
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resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica
em corrcsponsabilidade da Administráçião ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993; j

10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e eiicaminliando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

11. DA FORMA DE PAGAMENTp

11.1 O pagamento do fornecimento

CONTRATANTE à CONTRATAD

de que trata este Projeto Básico será efetuado pelo
A em reais, devendo o Contratado emitir notas

fiscais/faturas de acordo com o fornecimento realizado, com pagamentos efetuados na
conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento, mediante
a apresentação de Nota fiscal. j
11.2 A empresa arcará com todos os^ custos referentes à mão-dé-obra direta e/ou indireta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais,
transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos
e demais encargos necessários à prestação dos serviços/fornecimento do objeto deste contrato.
11.3 Nenhum pagamento será efetuadÍD à empresa, enquanto houver pendência de liquidação
de obrigação financeira, em virtude dé penalidade ou inadimplência contratual. Não haverá,
sob hipótese alguma, pagamento antecipadõ. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a regularização da situação oju reapresentação do documento fiscal, não acan-etando

qualquer ônus para a CGNTRATANTÉ.
11.4 As notas fiscais/faturas que, apresentarem incorreções serão devolvidas a

CONTRATADA pai;a as devidas con"eiç 3es. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a
fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
11.5 O pagamento de qualquer Nòta Fiscal referente ao cumprimento do contrato
apresentada pela CONTRATADA se|á suspenso, no todo ou em parte, sem prejuízo de
exercer outras preiTogativas, ficando o mesmo retido até que a CONTRATADA atenda à

cláusula infringida, nos seguintes casos:

d) Falta de apresentação do relaíório dos sei-viços executados, quando for o caso;
e) Não cumprimento de algumai obrigação prevista neste ou na legislação vigente;
f) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

11.6 Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
lor total do respectivo contrato; e

lerior ao valor devido pelo objeto, respondera o
ra descontada dos pagamentos eventualmente devidos

for o caso, cobrada judicialmente.

c) A multa será descontada no vai

d) Se o valor da multa for sap'

contratado pela diferença a qual síir

pela Administração, ou ainda, qu;ando
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11.7 Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma fonna
eoncorrido para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada

para pagamento até a data correspohdente ao efetivo pagamento da parcela. Os encai'gos
moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fónnula:

EM = N X Vp X (I / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso,: contados da data limite fixada para pagamento e a data
do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso

I = IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRApVAS

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e de acordo com o

contrato a ser firmado, a CONTRATAbk que:
12.1.1 Convocado dentro do prazo de validade dè sua proposta, não assinar o contrato,
deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se. dé niodo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantindo o direito à ampla defesa, fieará impedido de licitar e contratar com
o Município de São Domingos Azeitão, e será deseredenciado do Cadastro de

Fornecedores da Prefeitura Municipal! São Domingos do Azeitão - MA, pelo prazo de até
02 (dois) anos, sem prejuízo das. tnultas previstas neste Projeto Básico e das demais
cominações legais. !

12.2 Comete infração administrativa, rios termos da Lei n° 8.666, de 1993 e de acordo com o

contrato a ser firmado, a CONTRATAIpyj. que, no decorrer da contratação:
12.2.1 Inexecução total ou pareialmèrite o contrato;

12.2.2 Apresentar documentação falsa;

12.2.3 Comportar-sé de modo inidônei);
12.2.4 Cometer fî aude fiscal; !
12.2.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Projeto Básico e no Contrato.
12.2.6 As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA, estão previstas nos
Art. 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei Federal n° 8.666/1993.

13. DO FORO

13.1 Fica eleito o Foro da Cidade de São Domingos do Azeitão/MA, para dirimir quaisquer
dúvidas porventura oriundas deste Projeto Básico.
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CARTjA CONVITE 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2022

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

(C.F ART. T, inciso XXXIIl, LEI N" 9.854/99 E LEI 8.666/93, ART. 27, INCISO V)

A GPL DE SÃO DOMINGOS DO AZE

REF: CARTA CONVITE N° 001/202^
TAO-MA

A {nome da empresa licUante), CNPJ/CPF n.°

DECLARA, sob as penas da lei, que

(dezoito anos) em horário noturno de

possuindo ainda, qualquer trabalho de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anosi

não man
{endereço completo)

tém em seu quadro de pessoal menores de 18

trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de

I  .

RESSALVA: Emprega menor, a pai4ir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )
OBSERVAÇÃO: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Loca, data e assinatura

(nome com a devida identificação e qualificação)

(Representante legal)
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CARTA CONVITE 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2022

W

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DE

HABILITAÇÃO

O signatário da presente, [ DECLARA, sob as penas da
Lei, nos termos do parágrafo 2° do art|. 32 da Lei n°. 8.666/93 que, que não existem fatos
impeditivos, que venham a impossibiliitar a sua Habilitação na licitação em epígrafe, nem
impossibilidade de contratar com o poder público em geral.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o edital e que se submete a todos os seus
termos.

Local, data e assinatura.

(Nome com a devijda identificação e qualificação)

(Representante legal)
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CARTA CONVITE 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2022

i

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A empresa

n" sedia

de seu representante legal o(a) Sr.(a)_

n. e do CPF no

todos os requisitos de habilitação, bem

e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

da em

inscrita no CNPJ

por intermédio

, portador(a) da Carteira de Identidade

, DECLARA, que á empresa atende a

como apresenta sua proposta com indicação do objeto

Local, de de

(Representante legal)
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CARTA CONVITE 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2022

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para fins
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara,
sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado
a discutido com ou recebido de qua.lquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação), por qualquer rneio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou
recebido de qualquer outro participante Ipotencial ou de fato da (identificação da licitação),
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;

1

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão
licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Local, de de

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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CARTA CONVITE 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2022

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS
RELATIVAS À SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO DOS

EMPREGADOS

Eu (nome completo), representante legal da empresa
(nome da pessoa jurídica), interessada em participar da CARTA

CONVITE 001/2022 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, DECLARO,
que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de

seus empregados.

Local, _de de

(Representante legal)
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CARTÀ CONVITE 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2022

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A

TAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LIC]

Senhor (a) Presidente da GPL de SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA.
Ref.: CARTA CONVITE 001/2022- CpÍ

Prezado(a) Senhor(a),

(NOME DA EMPRESA) CNPJ N° (ENDEREÇO COMPLETO, declara,
sob as penas da Lei, que está enquadrada como Microempresa (ME)/Empresa de Pequeno
Porte (EPP), nos termos da Lei Complerrientar n° 123/06, alterado pela Lei Complementar n°
147, de 07 de agosto de 2016, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.

de de

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
(Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado).
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CARTA CONVITE 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2022

ANEXO VIII - MODELO SUGERIDO PARA CARTA PROPOSTA

de de

Prezados Senhores,

(Licitante

à Rua

com

3n.°_

neste ato representada por

e R.G. n.°

sede/endereço na : cidade de

, inscrita no CNPJ/MF sob o número

portador do
abaixo assinado propõe à Prefeitura MunicipalCPF n.°

de São Domingos do Azeitão/MA os jpreços infra discriminados para a contratação de
empresa especializada para o fornecimento de fardamento escolar para atender as
necessidades de todas as unidades jda Prefeitura Municipal de São Domingos do
Azeitão/MA, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência/Projeto
Básico (Anexo I), objeto da PARTA CONVITE n°. /2022 - GPL:

a) Valor global da proposta R$ C J;

b) Prazo de validade dà proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua abertura;

.  , I

c) Prazo de execução dos sei-viços; de acordo com o cronograma físico- financeiro,
contado a partir; da data da assinatura da Ordem de Serviço, conforme cronograma,
podendo ser promogado, a critério da Prefeitura Municipal de São Domingos do
Azeitão/MA. '

d) Dados da PROPONENTE:

Nome/Razão Social:

CNPJ(MF) irt:

Inscrição Estadual/Municipal n°:
Endereço:
Fone:
CEP:^
Cidade:

Fax (se houver):

; e

Estado:
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Banco Agência n°: Conta n°:

Nome e assinatura do representante legal

%

e) Dados do responsável parai assinatura do contrato:

!  I
Nome:

RG n°:

CPF 11°:
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CARTA CONVITE 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2022

ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N" /2022.

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE
SI Ò MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO
AZEÍTÃO/MA E EMPRESA

i  I , NA FORMA DA
ABAIXO.

Por este instrumento de contrato, de um lado o Município de São Domingos do Azeitão/MA,
com sede administrativa situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do
Azeitão — MA, inscrito no CNPJ/MF: 01-612.333/0001-34, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro,
casado, portador do CPF n° de ora em diante designado simplesmente
"CONTRATANTE"; e, de outro lado a pessoa jurídica , com endereço à Rua

na cidade de ....,, Estado de ., inscrito(a) no CNPJ/MF sob

' neste ato representada pelò Sr , brasileiro, portador do documento
e CPF. n°. ; , doravante designada simplesmente

"CONTRATADO(A)"; e, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos temos da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e gemais normas aplicáveis à espécie, e EDITAL DE
CARTA CONVITE n" 001/2022, ,autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N"
021/2022, sujeitando-se mediante as cláusulas e condições a seguir delineadas:

CLÁUSULA I - DO OBJETO !

1.1 Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para o
fornecimento de fardamento escolar para atender as necessidades de todas as unidades
da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, na forma e nas condições
estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico.
1.2 Fica fazendo parte deste contrato, j independentemente de qualquer transcrição com
perfeito conliecimento das partes contratantes, o citado Edital do CARTA CONVITE
001/2022 e seus anexos e a proposta comercial apresentada, passando tais documentos e
outros gerados até a assinatura deste Cón

para todos os fins de direito.
:rato a fazerem parte integrante deste instrumento.
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

DE MEDIDA

QUANT. VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL
[  1
-  1

CLÁUSULA II - DA QUANTIDADE e ESPECIFICAÇÕES

2.1 O objeto do presente Termo de Referência será recebido a cada solicitação de
fornecimento pelo Município de São DjDmingos do Azeitão/MA em prazo não superior a 05
(cinco) dias após recebimento da ordem jde fomeciiuento.
2.2 Os quantitativos dos materiais declinados na Planilha abaixo são meramente estimativos

de consumo e serão utilizados de aeorido com as necessidades da Administração, sendo o
quantitativo definido pela Administração Municipal, mediante Ordem de Eomeciniento

emitida no momento da aquisição dos produtos;
2.3 Os produtos deverão ser entregues dentro das normas legais estabelecidas, observados
prazo de validade ou data máxima de ijtilização e adequado estado de consei*vação.
2.4 A Administração Municipal rejei|ta!rá no todo ou em parte ós produtos que estiverem em
desacordo com a proposta apresentada pelo licitante vencedor^ devendo substituí-los de
imediato, sem qualquer ônus adicional a mesma.

2.5 Cada item cotado deverá obrigatbriâmente citar a marca do produto. No ato de entrega
dos produtos a marca citada na propokta não poderá ser substituída, exceto por motivo
justificável e com a prévia autorização-dc setor responsável da Prefeitura Municipal.
2.6 Os materiais serão fornecidos de acordo com; os pedidos realizados pela secretaria
requisitante;

2.7 As costuras devem ser bem-acabádàs de modo a impedir que o tecido desfie.
2.8 As peças deverão ter etiquetas Inos locais convencionais com indicação do tecido,
composição, marca da confecção, tamaimo do manequim.
2.9 As casas dos botões deverão ser

máquina tipo caseadeira industrial.
feitas de modo a impedir rompimento do tecido em

3.1 O prazo de entrega dos bens se

recebimento da Solicitação de Compras

de 8:00hs às 12:00hs.

CLÁUSULA III - DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

á de no máximo 15 (quinze) dias e contar do

entregue na sede da Prefeitura Municipal, no horário

A entrega deverá ser realizada em dia útil, em horário comercial.
I  !

3.2

3.3 Os bens serão recebidos provisòriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo
responsável pelo acompanhamento e |fi|scalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico e na
proposta. j
3.4 Os bens poderão ser rejeitados, rio

especificações constantes neste Projeto

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contai-

prejuízo da aplicação das penalidades.

todo ou em parte, quando em desacordo com as

Básico e na proposta, devendo ser substituídos no

da notificação da contratada, às suas custas, sem
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3.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser prStecTíHa dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia

do esgotamento do prazo. ;

3.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incoiTeta execução do contrato.

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 Caberá à CONTRATADA:

a) A aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários na execução dos produtos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato;]

a.l) As supressões que excedani esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as

partes contratantes, na forma disposta |no parágrafo 2°, inciso II, do artigo 65, da Lei n°
8.666/93 e suas posteriores alterações;' •

b) Manter durante toda a execução j do contrato, as informações sobre os endereços e
telefones para contato, devidamente atualizada;

c) Dar ciência imediata, que deverá cumprir as posturas do Município, e as di.sposições
legais estaduais e federais inerentes;

d) Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros

decoiTentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
1

e) Prestar os esclarecimentos, que lhe forem solicitados e atender prontamente às
reclamações sobre seus produtos. i
f) Responsabilizar-se por todas as despesas deeorrentes do fornecimento e entrega dos
produtos, inclusive frete, encargos , tijabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes.
g) Obriga-se a contratada manter, duralnte toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, I todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei n°. 8.666/93

h) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o fornecimento dos
produtos. '

i) Comunicar, por escrito, à Contratànte, qualquer iiTegularidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessários.

j) Entregar os produtos em embalagens resistentes, que proporcione sua integridade até o
uso; com data de validade nas condiçõeS| estipuladas no tenno de referência, observadas as
normas legais. i

®  I

k) Substituir os produtos entregues em desconformidade com as normas do Edital

especificamente nas condições definidas 110 Termo de Referência, ANEXO I do Edital.

1) A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto deste TR em que se verificarem vícios, defeitos ou incoreeções
resultantes da execução, confoime o art. 69 da Lei n° 8.666/93;
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m) A Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, não aceitará, sob nenlium pretexto, a transferência
de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros, sendo expressamente jvedada a subcontratação.

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 São obrigações da CONTRATANTE:

a) Proporcionar condições para que a CONTRATADA possa executar o entrega dos bens
dentro das normas estabelecidas no coi^itrato;
b) Designar profissionais, para, na qualidade de fiscal, acompanhar, o fornecimento objeto
do contrato; j
c) Proporcionar todas as facilidailes indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive, permitir o livre iaçesso de representantes, prepostos ou empregados da
Contratada às suas dependências, desde que estes estejam devidamente identificados;
d) Comunicar à Contratada, através| do executor designado, qualquer problema que ocorra
durante a execução; 1
e) Promover os pagamentos dentro do
f) Fornecer atestados de capacidade
Obrigações Contratuais;
g) Receber e conferir o objeto;
h) Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;
i) Prestar as informações e os e|sçlarècimentos que venham a ser solicitados pela
contratada; ' ' - u
j) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contratual
pendente por parte da Contratada, até a completa regularização.
k) Verificar á rçgularidade fiscal da CONTRATADA, confonne o artigo 29, incisos III, lY
e V, da Lei n° 8.666/93, antes de efetivar o pagamento;
1) Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA VI - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

prazo estipulado;
técnica quando solicitado, desde que atendidas as

6.1 O objeto deste Termo poderá

entre as partes, de acordo com os disposijti
6.2 A vigência do Contrato será de

ser formalizado em Contrato Administrativo,
estabelecendo em suas cláusulas as concições para sua execução, os direitos e obrigações

vos normativos vigentes
.— ( j contados do(a)

assinatura do contrato, prorrogável na fotma do art. 57, § 1 °, da Lei n° 8.666/93.
6.J À Administração reserva-se o dirpito unilateral de, a qualquer momento, rescindir o
Contrato, nos casos e formas prevista's nos Art. 78 a 80 da lei 8.666/93 e alterações
posteriores. j
6.4 O presente Contrato também poderá ser rescindido, de comum acordo entre as partes,
mediante prévia notificação escrita, com àrtecedência mínima de 30 (trinta) dias.
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6.5 Havendo pendências e/ou trabalhos em execução, as partes definirão, atravesae um

Termo de Encerramento de Contrato, as responsabilidades relativas à conclusão das

pendências. | j
CLÁUSULA VII - DO VALOR CONTRATUAL

7.1 Pela execução do contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor

.), que será pago mediante oglobal de R$ (

fornecimento dos bens.

7.2 No preço estipulado nesta cláusula já se encontram computados todas as taxas e

objeto, sejam de ordem administrativa ou de ordemdespesas intrínsecas a execução do

ratação necessária à execução do objeto contratual.trabalhista com pessoal de sua com

inclusive os encargos relativos à líigNlação trabalhista e as despesas com, locomoção,
hospedagem e alimentação para a assesspria ostensiva diária, semanal e mensal.
7.3 O preço contratado será fixo e irrpajustável, ressalvado quaisquer tributos ou encargos
legais criados, alterados ou extintos] bem como a superveniência de disposições legais,
quando ocorridas, após a data da Assinatura do instrumento contratual, de comprovada
repercussão nos preços contratados, irnp

i
caso. 1

icar à revisão destes para mais ou menos, conforme o

CLAUSULA VIII - DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento do fornecimento dé que trata este Projeto Básico será efetuado pelo
CONTRATANTE à CONTRATADA reais, devendo o Contratado emitir notas
fiscais/faturas de acordo com o forriecimento realizado, com pagamentos efetuados na
conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento,

mediante a apresentação de Nota fiscalj
A empresa arcará com todos os [custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta.8.2

acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos

materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas
administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação dos
serviços/fornecimento do objeto deste cAntrato.
8.3 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de
liquidàção de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

8.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incon-eções serão devolvidas a

CONTRATADA para as devidas correipcies. Nesse caso, o prazo para pagamento começará
a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
8.5 O pagamento de qualquer Not

apresentada pela CONTRATADA será

exercer outras prerrogativas, ficando o

cláusula infringida, nos seguintes casos:

Fiscal referente ao cumprimento do contrato

suspenso, no todo ou em parte, sem prejuízo de

mesmo retido até que a CONTRATADA atenda à
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g) Falta de apresentação do relatório dos serviços executados, quando for o caso;
h) Não cumprimento de alguma obrigação prevista neste ou na legislação vigente;
i) Paralisação dos serviços poricúlpa da CONTRATADA.

8.6 Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
e) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e
f) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, respondera o
contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.7 Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma forma
concoiTÍdo para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada
para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fónnula:

EM = N X Vp X (I / 365) onde; i
EM = Encargos moratórios a seremjpagos pelo atraso de pagamento; .
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data
do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

1 = IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100

CLÁUSULA IX - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste
Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25%
(vinte e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei n° 8.666
de 1993. : I

9.1.1 As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as
partes contratantes, na forma disposta no parágrafo 2°, inciso II, do artigo 65, da Lei n°
8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA X - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
DO CONTRATO

10.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanlrar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos obsei-vados. i

i

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vípios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Administração

com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
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10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis. '

10.4 O Fiscal do presente contrato será o (a) Senhor (a)

CLÁUSULA XI - DAS PENALIDADES

11.1 No caso de inexecução parcial oü tjotal do objeto do contrato, a Prefeitura Municipal de
São Domingos do Azeitão/MA aplicará ás sanções previstas no art. 81, 87, 88 da Lei Federal

11. 8.666/93, garantida a prévia defesa jia CONTRATADA, ficando a mesma sujeita ainda a
multas moratórias e compensatórias, conforme consta a seguir;

a) Advertência por escrito;

b) Suspensão temporária do direi; o de participai- de licitações e. contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMDÍGOS DO AZEITÃO/MA, por um período
não superior a dois anos; !

c) Declaração de inidoneidade para ilicitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos detefminantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria Autoriáa|de que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a contratada ressarcir ai Adininistração pelos prejuízos resultantes e após
decoiTido o prazo da sanção aplicada; j
d) A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será

calculada sobre o valor do objeto, competindo sua aplicação ao titular da CONTRATANTE,

obsei-vando os seguintes percentuais:

limite de 10 dias;

11° dia, até o con-espondente 15 dias; e

d.3) de 1,0% por dia de atraso a paftir do 16° dia, até o limite de 30 dias, o qual findo a
CONTRATANTE rescindira ò contrcitc!.

Será aplicada,multa de 2 % sobre i -jalor da contratação quando a CONTRATADA;
e.l) Executar objeto em desacordojcom o Termo de Referência/Projeto Básico, normas

d. 1) de 0,3%, por dia de atraso até o

d.2) de 0,5% por dia deiatraso a paríir

e)

técnicas, independente da obrigação de

e.2) Praticar por ação ou omissão,

imperícia, dolo ou má fé, venha 'a

fazer as correições necessárias, as suas expensas; e

qualquer ato que, por imprudência, negligência,

causar danos a CONTRATANTE ou terceiros.

independente dá obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

Subciáusula primeira: As multas incidirão sobre o valor total contratado.

Subcláusula segunda: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
AZEITÃO/MA, para garantir o fiel pagampnto das multas, resei-va-se o direito de reter o valor
contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de qualquer

notificação judicial ou extrajudicial.

Subcláusula terceira: As penalidades previstas neste instrumento contratual serão aplicadas

sem prejuízo das cominações estabelecida^ na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.
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PREPEITU^A V E

SÃO DOMiWGGS DO

PARA CRESCER COM líBSRDADE

CLAUSULA XII - DOS CASOS OMISSOS

12.1 Fica estabelecido que caso venha ocoiTer algum fato não previsto neste Contrato, os

chamados casos omissos, estes serão; resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do

Contrato, a legislação e demais nonnas reguladoras da matéria, em especial a Lei n° 10.520,

de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), Lei n° 8.666/93 e suas alterações, aplicando-lhe,

quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos

na Legislação Civil Brasileira e as dispo; ições do Direito Privado.

CLÁUSULA XIII - DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS
ANEXOS

13.1 Este contrato fica vinculado ao Edital de CARTA CONVITE 001/2022 e seus anexos,
I

bem como à proposta de preços da CONTRATADA,' os quais passam a integrar este

instrumento contratual.

CLÁUSULA XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 As despesas decorrentes da presente licitação comerão por conta dos recursos

específicos consignados no orçamento da! Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão -
MA classificada conforme abaixo especificado:

02.04.12.122.02.2.014 - Manut Func da Sec de Educação

CNPJ: 06.085.113/0001-13 '
Ficha 98 - 3390.32.00 - Mat. Distrib. Gratuita

Fonte: 01.00.000000

CLÁUSULA XV - FORO

15.1 As partes elegem dó Foro da Comarca de São Domingos do Azeitão, Estado do

Maranlião, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para

dirimir as questões judiciais relativas oü resultantes do presente contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as
partes, a seguir, firmam o presente instr

um só efeito, cujo instrumento ficará

empresa e processo licitatório referente

Artigo 60, da Lei n° 8.666/93.

umento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para

^quivado no Setor Jurídico da CONTRATANTE,
ao CARTA CONVITE 001/2022, nos teimos do

São Domingos do Azeitão (MÁ), de de 2022.

CONTRATANTE
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TESTEMUNHAS:

P R E í= K ! T tí A DE

SAO POMIKGOS DO

PAPA CRESCE» COM LIGSHDADE

CONTRATADO(A)

/ CPF/MF

/ CPF/MF
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