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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021

REGIDO PELA LEI N°. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR N°
123/2006, LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014, LEI COMPLEMENTAR N° 155/2016 E
DECRETO FEDERAL N° 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES._

ÓRGÃO INTERESSADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

Secretaria Municipal de Infraestrutura 0284.274/2021

TIPO DE LICITAÇÃO: REGIME DE EXECUÇÃO:

Execução Indireta por preço globalMENOR PREÇO

OBJETO:
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana
no Município de SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA.

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE
PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de SUCUPIRA DO RIACHÃO, localizada
na Rua São José, n° 477, Centro- CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachão/MA.
DATA: 31/03/2021 (Abertura da Sessão)
HORA: 09:00hs (Nove Horas) horário local.

SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIENTE, O RECEBIMENTO E O INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES A ESTA TOMADA DE PREÇOS SERÃO

REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SUCUPIRA DO RIACHÃO /MA, QUE SE SEGUIR.

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL.

DIA: Segunda a Sexta-feira
HORÁRIO: das 08:00hs às 12:00hs (horário local).
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de SUCUPIRA DO RIACHÃO, localizada
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de SUCUPIRA DO RIACHÃO, localizada na Rua
São José, n° 477, Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachão/MA._

Senhor Licitante,

Objetivando comunicação futura entre a Comissão de Licitação do município de Sucupira do Riachão/MA e o licitante, solicitamos a V.Sa. o

preenchimento e envio do RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL, em anexo, à Comissão de Licitação e Contratos. A falta do RECIBO exime

o Presidente da Licitação e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações e/ou esclarecimentos referentes ao instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Rua Sâo José, N° 479. Centro - CEP: 6í
_

Fone/fax: (99) 3553-1098/1019
E-mail: prefeiturasucupiradoriachao(a)gmail.com

V: 01.612.338/0001-67
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:0284.274/2021 CPL.
LICITAÇÃO N°: 001/2021/CPL.
MODALIDADE: Tomada de Preços.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública
urbana no município de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, em conformidade
com o Anexo I (Especificação do Objeto).

TIPO: Menor Preço Global.

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.

ENTIDADE PROMOTORA: Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, Estado do
Maranhão, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
DATA E HORA: A abertura do certame ocorrerá dia 31 de março de 2021, às 09:00 h.

ENDEREÇO: Rua São José, n° 477, Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachão/MA.
RECURSOS: Tesouro do Município.

FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n°8.666/93 e alterações posteriores e disposições do Edital.

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021/CPL

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO,
por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, doravante denominada CPL,
designada pela Portaria N° 001/2021, do dia 04 de janeiro de 2021, toma público, para
conhecimento dos interessados, QUE FARÁ REALIZAR NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, ÀS
09:00 HORAS, NA SALA DE SESSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL,
localizada na Rua São José, n° 477, Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachão,
Estado do Maranhão, a TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021/CPL, na forma de execução
indireta, sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo menor preço global,
instaurada por meio do Processo Administrativo n° 0284.274/2021/CPL, devidamente
autorizada em despacho do Prefeito Municipal, regida pela Lei Federal n° 8.666/1993 e suas
alterações e Lei Complementar n° 123/2006, bem como pelas disposições deste Edital.

No dia, hora e local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a
documentação de habilitação e proposta de preços e dará início à abertura da sessão pública.

Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se
encontram disponíveis para consulta no endereço indicado no preâmbulo, em dias úteis, no
horário das 08:00 às 12:00 horas, ou para retirada pelos interessados gratuitamente.

Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirimir
eventuais dúvidas sobre a especificação do objeto desta licitação junto a Secretaria Municipal
de Infraestrutura, no endereço supramencionado, em dias úteis, no horário das 08:00 às
12:00 horas. LÀdl/'

1. DO OBJETO

1.1-Constitui o objeto desta licitação a contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza pública urbana no município de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão em
conformidade com o ANEXO I (Especificação do Objeto) do Edital.

2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Rua SSo José, N° 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019
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2.1-0 interessado que houver adquirido este Edital poderá impugnar seus termos perante a
PREFEITURA MUNICIPAL até o 2o (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes
de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

2.2-Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital, devendo, para tal fim,
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação. Neste caso, a PREFEITURA MUNICIPAL, estará obrigada a julgar e responder o
pleito em até 03 (três) dias úteis.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1-Poderão participar deste certame às pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no País,

cuja atividade, expressa no ato de sua constituição ou em alterações procedidas até a data de
publicação do aviso deste Edital, seja compatível com o objeto da licitação e que atendam a
todas as suas exigências.

Parágrafo Único - As empresas interessadas em participar do presente certame, terão que
ter como Atividade Económica Principal e/ou Secundária (3811-4/00-Coleta de resíduos não
perigosos), devidamente demonstrado em seu Contrato Social e/ou na sua Classificação
Nacional de Atividades Económicas (CNAE), em virtude do objeto pretendido.

3.2-As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se como tais, nos termos
do ANEXO III, para que possam ser adotadas as normas pertinentes às licitações
estabelecidas nos artigos 42 à 45 da Lei Complementar n° 123/2006.

3.3-Os interessados em participar da presente licitação para o credenciamento deverão
apresentar os seguintes documentos, fora de qualquer envelope:

a) tratando-se de representante legal: (sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as
suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura;

b) tratando-se de procurador; instrumento de procuração, público ou particular,
ou Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem poderes específicos para interpor

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes a
esta Tomada de Preços;
b.l) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão
estar acompanhada de cópia do documento que comprove os poderes do

mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a";

b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial
(ANEXO II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o
credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos
estabeleça o contrato social ou estatuto de constituição, com permissão para
outorgar poderes no que tange a sua representatividade.

Rua Sào José. N” 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01 .612.338/0001-67

Fone/fax: (99)3553-1098/1019
E-maii: prefciturasucupiradoriachao/tf gmail.com
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c) cópia autenticada em Cartório ou pela Comissão de Cédula de Identidade ou
outro documento oficial que contenha foto do representante (legal ou
procurador) da empresa interessada.

3.4-Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou por membro
da Comissão, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.

3.5-A autenticação de cópias dos documentos necessários ao credenciamento poderá ser
realizada no ato da sessão pública, mediante a apresentação dos originais para confronto.

3.6-Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de
um mesmo representante para mais de uma empresa.

3.7- A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a licitante de opinar no andamento do processo licitatório, de
declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão.

3.8-Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de
reabertura pelo mesmo ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências
previstas no item 3.3.

3.9-NÃO PODERÁ PARTICIPAR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DESTA LICITAÇÃO:

3.9.1- Empresa que tenha sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente
de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;

3.9.2- Empresa declarada inidônea ou se encontre impedida de contratar ou transacionar com
órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera;

3.9.3- Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

3.9.4- Empresa impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública
ou quaisquer de seus órgãos descentralizados;

3.9.5- Empresa que tenha sócio, diretor, administrador, procurador, independentemente da

denominação, ou acionista com participação relevante, que utilizem recursos materiais,

tecnológicos ou humanos em comum ou que estejam vinculadas, sob qualquer forma,

profissional ou comercialmente, a outra empresa participante deste certame;

3.9.6- Empresa que tenha sócio, diretor, administrador, independentemente da denominação,

ou acionista com participação relevante, parente, até o terceiro grau, consanguíneo ou por
afinidade, da Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores, dos Secretários Municipais ou de
qualquer servidor ocupante de cargo em comissão na Administração Pública Municipal de
Sucupira do Riachão/MA;

3.9.7- Empresas em consórcio e grupos de empresas;

3.9.8- Empresa enquadrada nas demais vedações do artigo 9o da Lei Federal n° 8.666/ 1993,

4. DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

Rua São José. N' 479. Centro - CEP 65668-000 - Ofl >J: 01 612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-l()98/kjl9

E-mail: prefeiturasucupiradoriachaoòigmail.coin
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4.1-No dia, hora e local indicados no preâmbulo, os interessados entregarão, através de
representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois)
envelopes, a saber:

ENVELOPE N° 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:
Nome, CNPJ e endereço da licitante
número e data da TOMADA DE PREÇOS a palavra “Habilitação”

ENVELOPE N° 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:
Nome, CNPJ e endereço da licitante
número e data da TOMADA DE PREÇOS a palavra “Proposta de Preços”

4.2-Documentação

\ documentação de habilitação deverá ser apresentada com as folhas dos documentos
rubricadas sem folhas em branco, em original ou qualquer processo de cópia autenticada por
Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa oficial, excetuando-se os
emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua verificação no
respectivo site, que poderão ser apresentados em cópia simples, os seguintes documentos:

4.2.1- Relativa à habilitação jurídica:

seu

4.2.1.1- Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Prefeitura Municipal através da CPL
ou em qualquer órgão da administração pública federal, estadual ou municipal nos termos do art.
34 da Lei Federal n° 8.666/93, (urge salientar que a qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso
ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou as
estabelecidas para classificação cadastral, conforme art. 37 da Lei 8.666/93), com atividade
pertinente ao objeto ora licitado, na forma do art. 34 da lei n° 8.666/93, valido na data do certame.

4.2.1.2-Declaração de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte, consoante
o art. 3o da Lei Complementar n° 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no ANEXO III.

4.2.1.2.1 - A não apresentação dos documentos na forma exigida no item 4.2.1.2 não acarretará a
inabilitação da licitante, apenas importará em renúncia ao direito ao exercício de preferência
estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006.

4.2.1.3 - Registro comercial e/ou requerimento do empresário, em caso de empresa individual,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante.

4.2.1.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do licitante, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
4.2.1.5 Comprovante da carteira de identidade de todos os sócios ou proprietário da empresa.

4.2.2 - Relativa à regularidade fiscal e trabalhista:

Fazenda Pública Federal, através de:
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União (com abrangência inclusive as contribuições sociais previstas na
alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11
1991). /

a)

Lei n® 8.212, de 24 de julho

Rua Sâo José. N° 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ:ÇI.612.338/0001-67
Fone/iax: (99) 3333-I09S/-I0I9

E-mail: * ‘ Lcom
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Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do licitante, através de:
Certidão Negativa de Débito de ISSQN;
Certidão Negativa da Dívida Ativa;
Alvará de Localização e Funcionamento da sede da licitante (Exercício 2021).

b)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Económica Federal
- CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço;

c)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

d)

Certidão Específica e Simplificada, emitida pela Junta Comercial da sede da Licitante.e)

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do
licitante, mediante apresentação da:

f)

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida
Ativa.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);g)

4.2.3-Relativa à qualificação técnica:

a) Certificado de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA;

b) Comprovante de que possui em seu quadro permanente na data prevista para entrega

dos envelopes, como seu Responsável Técnico, profissional (is) de nível superior,
engenheiro civil, acompanhado da certidão de registro de Pessoa Física no CREA.

c) A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante

cópia do Contrato de Prestação de Serviços, que demonstre a identificação do profissional,

ou mediante certidão do CREA, devidamente atualizada.

d) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita

através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.

e) Declaração do licitante indicando o responsável técnico pela execução do objeto

desta licitação;

e.l) a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá

substituir o responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita
anuência da Prefeitura Municipal de SUCUPIRA DO RIACHÃO mediante a
apresentação de acervo técnico comprovando que possui experiência profissional

equivalente ou superior.

e.2) a declaração de que trata o item f, deverá ser assinada pelo responsável da
empresa, bem como pelo responsável técnico, ambos com firma reconhecida.

612.338/0001-67Rua São José, N 479. Centro - CEP: 65668-000 - CNlT
Fone/fax: (99) 3553-1 098/101

E-mail: prefeituraiiucupiradoriacliao@gmail.com



PM de Sucupira do Kiachão-MA
Processo N* (1284.274/202 l/C PL
Tomada de Preços IS* 01/2(Í2Í\

Prefeitura Municipal de

1SUCUPIRA
IDORIACHAO

Fls.

n'
Henrique Luis >1

Portaria V 01
Administrando para o povo

12

22.
V

f) Atestado de Capacidade Técnica-operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços pertinentes ao objeto
da licitação. O atestado deverá estar acompanhado de planilhas que contenham as
parcelas de maior relevância do objeto da licitação.

g) Declaração formal e expressa da licitante, que disponibilizará equipe técnica assim
como instalações, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento
do objeto da licitação.

h) Declaração de que tomou conhecimento das condições em que se desenvolverão os
trabalhos, em papel timbrado da empresa, assinada pelo seu representante legal
devidamente identificado, informando, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante
do conhecimento das especificações técnicas definidas no Projeto Básico, anexo a este
edital, e que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a
Prefeitura Municipal de SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA.
i) Declaração em papel timbrado da empresa, informando que se compromete a
apresentar, até a assinatura do contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão
ambiental competente que autorizem a empresa a executar as atividades de coleta e
transporte de resíduos sólidos urbanos, necessários a perfeita execução dos serviços
constantes deste edital.

j) Comprovante de recolhimento da Caução de Garantia da Proposta, feita em qualquer das
espécies legalmente permitidas, correspondente a 1% do valor do previsto pela
Administração, dentre as seguintes modalidades: fiança bancária, seguro garantia, caução
em dinheiro ou em título da dívida pública, devendo este último ter sido emitido sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores económicos,

conforme definido pelo Ministério da Fazenda, atualizado no exercício por profissional
qualificado; seguro garantia; fiança bancária. Depois de verificada consistência da caução

prestada, dela será fornecida ao depositante a devida comprovação. O prazo para resgate

da caução será após a publicação da assinatura do contrato;

4.2.4-Relativa à qualificação económico-financeira:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (balanço,

termo de abertura e encerramento, DRE e notas explicativas), já exigíveis e apresentados na

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando

encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

a.1) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anónima):

• Publicados em Diário Oficial; ou

• Publicados em jornal de grande circulação; ou

• Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante.

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

• Por fotocópia do livro Diário, inclusifcW cpríí os Termos de Abertura \íde)

Rua Sâo José. N 479. Cenlro - CEP 65668-005 -/jNPJ: 01.hl 2.2.18/0001-67

Fone/fax: (99) 3553-I09M0I9
K-mail: prefciturasucupiradiTriachaoa gmail.com
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Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

• Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

a.1.3) sociedade criada no exercício em curso:

• Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

a.1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar
assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, acompanhado da certidão
de registro do contador;

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor

mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG =
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE_
ATIVO TOTAL

LC =
PASSIVO CIRCULANTE

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos
juntado ao balanço;

a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de
cálculo correspondente.

b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos

envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade.

b.l) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Maranhão que não a de

SUCUPIRA DO RIACHÀO /MA e em outros Estados da Federação deverão apresentar,

juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração passada pelo Fórum Judicial de

sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição

de falência e concordata, salvo se vier expresso na certidão.

4.2.5- Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s)

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos,

cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art.7o, da Constituição Federal de 1988

4.2.6 - A autenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação

- CPL, poderá ser efetuada diariamente, no horário das 08:00 ás 12:00, até o último dia

útil anterior à data marcada para abertura dos envelopes, xnediante a apresentação

originais para confronto. s' \

>s

i

Rua São José, N“ 479. Centro - CHI’: 65668-000(- ( NP.I: 01.6 1 2 338/0001-67

Fone/fax: (99) 3553-I09M019
E-mail: prcfeiturasucupiradoriachao@ginail.com



PM do Sucupira do KiachSo-M A
Processo N" 0284.274/2021/C PI.
Tomada de Preços N" 01/202U

!: t' Prefeitura Municipal de

JpSUCUPIRAfpgjr DORIACHAO
Administrando para o povo

'wCn
Fls.

tfHenrique L.uijyM/
PortariiiX"JMjl 021

V

4.2.7-para a habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar
toda a documentação, que será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente microempresa ou
empresa de pequeno porte for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

4.2.8 A licitante deverá apresentar relatório fotográfico (com no mínimo quatro fotos) de suas
instalações.

4.3 - Proposta

4.3.1-0 envelope n° 02 conterá, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado da
licitante, na língua portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e
deverá conter:

Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO IX do Edital, indicado em
moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as
despesas necessárias à execução completa do objeto ora licitado, bem como modelo e
ano dos veículos e máquinas que serão utilizados;

Planilha Orçamentária, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico - ANEXO I
do Edital, com preços unitários, parciais e totais;

Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com cronograma constante do Projeto
Básico - ANEXO I do Edital;

O prazo de execução do objeto é de 09 (nove) meses, a contar do recebimento da
Ordem de Serviços.

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data-

limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3o, da Lei Federal n°
8.666/1993;

Composição de BDI, conforme modelo apresentado no Anexo XII, ou modelo próprio

desde que contenha todas as informações solicitadas.

f.1) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço,
deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente
detalhada sua composição.

f.2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida

no Anexo XIII, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos

impostos, as despesas indiretas nào explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.

Composição de Encargos Sociais - conforme modelo sugerido no Anexo XIII ou
modelo próprio desde que contenha todas as informações solicitadas.

g.1) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais náo sâo

exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos
encargos da empresa licitante.
h) Composição de Preços Unitários.
i) Curva ABC

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

:1o, “F’ e “g” e “h”, serão assinados4.3.2- Os documentos exigidos nas alíneas “b , “
representante legal da empresa e responsável técnico indicado no item 5.2.3, alíneaVbk
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presente Edital, conforme determina a Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e
Resolução n° 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983.

4.3.3-Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para
assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos
equipamentos e da aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação de
qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme
projetados, significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes
dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer
alteração contratual sob esta alegação.

4.3.4-Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em
algarismos e por extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão,

tomando-se por base os quantitativos constantes da planilha orçamentária do ANEXO I deste
Edital e os preços unitários propostos pela licitante;

4.3.5-Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejai' dubiedade,

principalmente em relação a preços unitários.

4.3.5.1-Para os fins deste item, entende-se como:

a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou
raspado(a)(s) de modo que sua leitura se torne impossível ou incompreensível;

b) Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito;

c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escrita no espaçamento entre uma e outra linha do
texto da proposta.

4.3.6-A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a à contratação caso lhe seja

adjudicado o objeto.

4.3.7-Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou
vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

5. DO JULGAMENTO

5.1 - Habilitação

5.1.1-0 julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope n° 01, contendo a documentação

de habilitação, a qual, juntamente com os envelopes, deverá ser rubricada pelas licitantes

presentes e membros da Comissão;

5.1.2-após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que

os apresentarem na forma indicada no Edital;

5.1.3-às licitantes inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados, contendo as
respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
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5.1.4-na hipótese de recusa no recebimento do Envelope, ou na ausência de representante da
licitante inabilitada, a Comissão o guardará durante 30 (trinta) dias consecutivos, prazo após
o qual, se não resgatado, será destruído;

5.1.5-havendo interposição de recursos quanto à fase de habilitação, a Comissão abrirá o
prazo recursal, suspenderá a sessão, lavrando-se Ata circunstanciada dos trabalhos até então
realizados e, após o julgamento dos recursos, comunicará, por escrito, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, as licitantes habilitadas, data, hora e local de sua
reabertura. Nesta hipótese, os envelopes n° 02, devidamente lacrados e rubricados pelos
presentes, permanecerão, até que se reabra a sessão, sob guarda e responsabilidade do
Presidente da Comissão;

5.1.6-se todas às licitantes presentes não interpuserem recurso, poderão fazer constar em Ata
a renúncia expressa a esse direito, passando-se, imediatamente à abertura dos envelopes
contendo as propostas;

5.1.7-a inabilitação de licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes do processo licitatório;

5.1.8-após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

5.2-Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas
propostas escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação, conforme disposto no § Único,

do art. 48, da Lei Federal n° 8.666/1993.

5.3- Propostas

5.3.1-após a abertura dos envelopes de n° 02, a Comissão divulgará às licitantes presentes as
condições oferecidas, sendo as propostas rubricadas pelos seus representantes e pelos
membros da Comissão;

5.3.2-a Comissão poderá, a seu critério, exigir comprovação documental adicional de

informações contidas nas propostas, inclusive no que se refere à composição analítica dos

preços unitários;

5.3.3-serão desclassificadas as propostas que:

a) não atendam às exigências deste Edital;

b) apresentem preço global superior ao estimado na licitação;

c) apresentem preço unitário ou global simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,

exceto quando, comprovadamente, se referirem aos materiais ou instalações de

propriedade da licitante, para os quais esta
remuneração; /

ncie- parcela ou totalidade da

ieradas aquelas cujo preço total seja
guintes valores: \ f\

d) sejam manifestamente inexequíveis, assim con
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos
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d.l) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor global orçado pela Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riachão, conforme consta no Projeto Básico - Anexo I deste Edital;

d.2) valor global orçado pela Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão/ MA
para esta licitação.

5.3.5-é facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar obrigatoriamente da proposta;

5.3.6-será declarada vencedora a licitante que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL, dentro
das condições exigidas neste Edital;

5.3.7-Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte que manifestar o direito do beneficio no
decorrer da sessão. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores ao menor preço. A avaliação das propostas de preços será feita da seguinte
maneira:

ocorrendo o empate e o manifesto direito do beneficio pela licitante, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada deverá apresentar, no prazo de 01 (um)
dia útil, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado o objeto em seu favor;

a)

a.1) a não apresentação da nova proposta no prazo estabelecido, será considerada
desistência da empresa.

na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com
base na alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem

em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e

b)

no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.3.8-Caso ocorra empate entre duas ou mais propostas de empresas não enquadradas no

item anterior, a decisão será feita, obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para qual

todos os licitantes habilitados serão convocados.

c)

5.3.9-colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de

apuração e classificação elaborados segundo a ordem crescente de preço unitário.

5.4-Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá, a seu critério,

fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das

causas que ensejaram a desclassificação.

6. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

que estabelece o § Io do6.1-0 resultado desta licitação será divulgado de acon
109 da Lei Federal n° 8.666/ 1993. /j

com
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6.2-Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu
julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão adjudicar o objeto da
licitação ao vencedor, submetendo tal decisão a Prefeito Municipal.

6.3-A Prefeito Municipal, poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo
anulá-la, de oficio ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar.

6.4-Não havendo recurso e homologada a licitação, será convocado o vencedor para, no prazo
de 02 (dois) dias úteis, retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato, na forma da Minuta
do Edital.

6.5-Ocorrendo desatendimento ao prazo estabelecido para a assinatura do contrato, a
Administração convocará, segundo a ordem de classificação, outra licitante, se não preferir
proceder a nova licitação.

6.5.1-Atendida a convocação, a licitante celebrará o contrato desde que aceite as mesmas
condições da proposta da licitante desistente, inclusive quanto ao preço, de acordo com o
art. 64 da Lei Federal n° 8.666/ 1993.

6.5.2 Após a homologação, o licitante vencedor, deverá comprovar a propriedade dos
veículos pretendidos, em caso de não proprietário, ele deverá apresentar termo de cessão de
uso de bem móvel não fungível, contrato de prestação de serviços ou documento equivalente
que comprove a disponibilidade dos veículos pretendidos, sob pena de não celebração do

contrato administrativo.

7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1-Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem:

7.1.1-recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da

Ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação da licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação.

7.1.2-representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada

com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico;

7.1.3-pedido de reconsideração de decisão da Prefeito Municipal, na hipótese do §3° do

art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

8.2-0 recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato

recorrido.

8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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8.1-A Contratada executará os serviços através de mão-de-obra qualificada, observando os
critérios de qualidade técnica, prazos, custos e demais condições estabelecidas no ANEXO I do
Edital, parte integrante deste Edital.

9. DO RECEBIMENTO

9.1-0 objeto desta licitação será recebido:

9.1.1-provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor, designado pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura, pelo seu acompanhamento e fiscalização, bem como
por representante da Contratada, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da
comunicação desta.

9.1.2-definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura, bem como por representante da Contratada, após o
decurso do prazo de até 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data do recebimento
provisório.

9.2-0 recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do objeto.

9.3-A Secretaria de Infraestrutura, rejeitará no todo ou em parte, os serviços executados em
desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto desta licitação.

I10. DA FISCALIZAÇÃO

10.1-A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Prefeitura Municipal, através de
engenheiro responsável pelo acompanhamento e fiscalização, de acordo com os critérios para
medições de serviços, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução

dos mesmos.

10.2-Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela Contratante, a Contratada

está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos

limites fixados pela Secretaria Municipal Infraestrutura.

10.3-Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser

prontamente atendidas pela Contratada, sem ónus para o Contratante.

10.4- A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços

executados em desacordo com o Contrato.

10.5-Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, todos os trabalhos contratados
estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área

abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

10.6-A Contratante se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(os)

ou por Comissão Fiscal.

10.7-À fiscalização compete o acompanhamento e amglò controle da execução dos seiviéd&<4
até a sua conclusão.
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11. DO PAGAMENTO

11.1- Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados
da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após a medição e comprovação dos serviços
efetivamente realizados, conforme laudo de medição do responsável da empresa, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde
que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

11.1.1- A primeira medição só será paga com a apresentação da Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART da execução do objeto, junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA).

11.1.2-0 pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor
total do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do
objeto.

11.2 - Nenhum pagamento será efetuado a Contratada sem a devida comprovação da
regularidade exigida na fase de habilitação da licitação.

11.3-Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no item 11.1, a
Contratante se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor
da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha
concorrido a Contratada.

11.4-Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência
contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização
monetária.

11.5-A Prefeitura Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela Contratada.

12. DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

12.1-0 atraso injustificado no cumprimento do objeto sujeitará a licitante contratada à multa
de mora correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor global previsto
no contrato, enquanto perdurar o inadimplemento.

12.2-Além da multa aludida em 12.1, a Administração poderá, garantida a prévia defesa,

aplicar à licitante contratada, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as

seguintes sanções:
a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos que ensejarem a sua
rescisão, determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contrai

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; Ajj,

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração públicaÿ

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

ICOJH a
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12.3-As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a
prevista na alínea “b”.

12.4-As sanções previstas nos alíneas “c” e “d” poderão, também, ser aplicadas às empresas
que, em razão de contratos regidos pela Lei Federal n° 8.666/ 1993:

12.4.1-tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2-tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.3-demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

12.5-Dentre outras situações previstas no Edital e no Contrato, a Contratada incorrerá em
multa no valor correspondente a 1/365 (um trezentos e sessenta e cinco avos) ao dia, sobre o
valor do Contrato, enquanto perdurar o inadimplemento em caso de infrações às obrigações
determinadas no ANEXO I do Edital, cujo valor será descontado do valor da primeira fatura
após a ocorrência da falta.

m mfíJÊÊmmÊmmmmá . , * .

13.1 - A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos,
consignados no orçamento do Município, em conformidade com a seguinte dotação
orçamentária:

13. DA FONTE DE RECURSO

Unidade
Orçamentária

07.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Função
Programática

15.452.0010.1.046 - Coleta de Lixo e Limpeza Urbana.

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica. _

Categoria Económica

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1-Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, será a mesma realizada no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.

14.2 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão

parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

14.3 - É facultada a Comissão, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou
solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Municipal,

para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de

documento ou informação que deveria constai' originariamente da proposta/documentação.

Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.

documentos de habilitação ou
iservado o disposto no item 4.3.2

14.4 - A falta de data, rubrica e/ou assinatura em

proposta poderá ser suprida pelo representanti ígal

Rua São José. N -PO.' Centro -CH*6» 18-OOO-CNPJ 01 612.3.18/0001-67
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do Edital), presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta, com poderes para
esse fim.

14.5-0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.5.1-Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item 14.2,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

14.6 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

14.7 - Os documentos eletrónicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n° 2.200, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

14.8 - As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão/MA não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.

14.9 - A Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público,
derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

14.10 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação:
a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o
disposto no parágrafo único do Art. 59 da Lei Federal n° 8.666/1993;
b) a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na alínea anterior; e,
c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla

defesa.
14.11- No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação

ou indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições

do presente Edital.

14.12- No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento

dos documentos de habilitação e das propostas de preços, este prazo será reaberto, exceto

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

14.13 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não

comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança

da contratação.

14.14 - A abertura dos envelopes Documentação e Proposta será sempre realizada em sessão

pública, devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá

obrigatoriamente ser assinada pela Comissão, por profissionais que formularem parecer

técnico sobre o julgamento desta licitação, seja com relação às propostas ou à documentação,

V \
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e pelos representantes das licitantes presentes.

14.15 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Habilitação e
Proposta em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou
surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados
em Ata e a continuação dar-se-á em Sessão a ser convocada posteriormente.

14.15.1 - Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pela Comissão e
pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder da Comissão e sob sua
guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
14.16 - O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-
se no dia da abertura, ou mediante publicação na imprensa oficial.

14.17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se
o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente
na Prefeitura Municipal.

14.18 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

14.19 - É expressamente proibida a veiculaçáo de publicidade acerca do contrato, salvo se
houver prévia autorização da Prefeitura Municipal.

14.20 - Ocorrendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a continuidade
do contrato, ficará condicionada à análise, pela Prefeitura Municipal, quanto ao procedimento
realizado e à documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui
estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de

insucesso na execução do objeto contratado.

14.20.1 - Para averiguação do disposto no item 15.20, a empresa resultante de qualquer das

operações comerciais ali descritas ficam obrigadas a apresentarem, imediatamente, a

documentação comprobatória de sua situação.

14.21 - É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto licitado.

14.22 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão em conformidade com a Lei Federal

n° 8.666/93, a Lei Complementar n° 123/06 e demais normas regulamentares pertinentes à

espécie.

14.23 - Este Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Comissão

Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, na Rua São

José, n° 477, Centro - CEP: 65.668-000, em dias de expediente, no horário das 08:00 às

12:00 horas, onde poderão ser consultados e obtido gratuitamente.

14.24 - Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que receberá

notificações, devendo comunicar a Comissão qualquer mudança posterior, sob pena de

reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido.

14.25 - São partes integrantes deste Edital os seguintes Anekos:

Anexo I - Especificação do Objeto;
Anexo II - Carta de Credenciamento;
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Anexo III - Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte;
Anexo IV - Declaração de Cumprimento do Art. 7o, XXXIII, da CF/88;
Anexo V - Minuta do Contrato.

Sucupira do Riachão - MA, 15 de março de 2021.

Portaria n° 001/2021
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TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021/CPL

ANEXO I

1- FUNDAMENTAÇÃO

Em cumprimento a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, é elaborado o presente para
que seja efetuada a contratação de prestação de serviços em limpeza pública urbana.

2 - OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública urbana no município
de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, em conformidade com o Anexo I (Termo de
Referência).

2.1- JUSTIFICATIVA

Este pedido tem a finalidade de atendimento das necessidades de limpeza de ruas, avenidas e
praças, coleta de lixo domiciliar e entulho com o objetivo de melhoria e manutenção da saúde
pública evitando dessa forma a proliferação de doenças e vetores.

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenha 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.

4 - EXIGÊNCIA FUNDAMENTAL PARA FORMAÇÃO DOS CUSTOS

Os preços adotados pela empresa interessada deverão estar de acordo com os praticados no
mercado do Estado do Maranhão, especialmente com este documento, e neles deverão estar

inclusos todas as despesas necessárias, inclusive custos com, impostos, taxas, transporte,
fretes, depreciações, mão-de-obra, encargos sociais e quaisquer outras despesas inerentes à
prestação dos serviços.

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos,

consignados no orçamento do Município, em conformidade com a seguinte dotação

orçamentária:

Unidade
Orçamentária

07.01- Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Função
Programática

15.452-0010.1.046 - Coleta de Lixo e Limpeza Urbana.

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa (
Jurídica. _______Categoria Económica

/
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6 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO EXECUTIVO BÁSICO PARA LIMPEZA PÚBLICA

ESTIMATIVA
DE REMOÇÃO

QUANTIDADE DE CAMINHÃO

Capacidade de até 06 m32 312 m3/mês
NECESSIDADE MÍNIMA DE PESSOAL QUANTIDADE

TRABALHADOR
BRAÇAL
(varrição, poda,
capina) _

10

FISCAL DE
CAMPO 1

TOTAL 11

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIO BASE DE UM TRABALHADOR BRAÇAL

VALOR R$

VALOR DO
SALÁRIO BASE 1.100,00

VALOR R$GRUPO A" - ENCARGOS SOCIAIS %ITEM

1 INSS 20,00
220,00

1,502 SESC OU SESI
16,50

1,003 SENAI OU SENAC
11,00

0,20INCRA4 2,20

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,505 27,50

8,00FGTS6 88,00

3,00SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO7 33,00

0,60SEBRAE8 6,60

GRUPO "B" ENCARGOS TRABALHISTAS

FÉRIAS 11,119 122,21

13° SALÁRIO 8,3310 91,63

AVISO PRÉVIO INDENIZAÇÃO 0,0511 0,55

4,25RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA12 [46,75

GRUPO "C"

8,73INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO "A" SOBRE 0"B>-13 96,03

Rira Sào Jose. N 479. Centro - Clip 65668-000 -TNPJ OI.6l6|338/OOOI-67
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INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO "A", EXCETO ITEM "6"
SOBRE OS ITEM "11" DO GRUPO B"

14 0,00

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS
761,97

PLANILHA DE CUSTOS DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

VIDA ÚTIL
(MÊS)

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

ITEM MATERIAL QUANT. CUSTO

CARRO DE MÃO01 2 270,00 6540,00
90,00

02 ALAVANCA 2 207,00 414,00 12
34,50

03 BROXA 8 18,68 149,44 6
24,91

04 CHIBANCAS 75,004 300,00 12
25,00

05 CISCADOR 8 37,50 300,00 6
50,00

06 ENXADAS C/CABO 4 49,35 197,40 6
32,90

2 83,70 6EXADECOS 41,8507 13,95

FAÇÕES 660,00 240,0008 4
40,00

210,00 12MACHADOS 2 105,0009 17,50

PÁS 150,00 837,50410 18,75

522,00 1287,006PICARETAS11 43,50

90,00 62 45,0012 FOICES 15,00

570,00 63,00800SUPERCAL 5 (KG)13 95,00

96,00 212,00VASSOURAS PIAÇAVA 814 48,00

SUBTOTAL "A" 549,cn

NECESSIDADE MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS E UNIFORMES

VIDA ÚTIL
(MÊS)

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

CUSTOQUANT.MATERIALITEM

10735,0052,5014CONE01 73,50

5LUVA DE RASPA (PÁ) 128,5214,28902 25,70

5128,25BONÉ 14,25903 25,65

Rua sao José. N 479. Cenlro - CEP 65668-00(1 - CNPJ 01 612.338/0001-67
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CAMISA BRIM MANGA
CURTA

04 9 56,93 512,37 5
102,47

05 CALÇA BRIM 9 68,40 615,60 5
123,12

06 BOTA CANO CURTO 9 67,35 606,15 5
121,23

07 SINALIZADOR 14 52,50 735,00 10
73,50

SUBTOTAL "B"
545,18

TOTAL GERAL ( "A" + "B")
1.094,18

NÚMERO DE TRABALHADORES BRAÇAL
11,00

VALOR UNITÁRIO DO TRABALHADOR BRAÇAL
99,47

: ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIO BASE DE UM CAMINHÃO (CAP 6M3 X CARRADA)

VALOR R$

VALOR DO
SALÁRIO BASE 3.300.00

VALOR R$%GRUPO A" - ENCARGOS SOCIAISITEM

20,00INSS1
660,00

1,50SESC OU SESI2 49,50

1,00SENAI OU SENAC3 33,00

0,20INCRA4 6,60

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,505 82,50

8,00FGTS6 264,00

3,00SEGURO ACID. DE TRABALHO7 99,00

0,608 SEBRAE '

I 19,80

GRUPO B" ENCARGOS TRABALHISTAS

11,00FÉRIAS9 363,00

13” SALÁRIO 8,0010 264,00

AVISO PRÉVIO INDENIZAÇÃO 0,0011

RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA 4,0012 132,00

GRUPO "C"

9,00INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A" SOBRE O "B"13 297,00

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO "A", EXECETO ITE
SOBRE OS ITENS "11" DO GRUPO B" X7\ s'

M "6"
0,0014

A"
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TOTAL GERAL DOS ENCARGOS
2.270,40

DEPRECIAÇÃO / CAMINHÃO = (120.000,00 - 24.000,00 /180,00 = 533,33}

ALÍQUOTA %ITEM TRIBUTOS

01 I s s 6,00%

02 CONFINS 3,00%

03 PIS- FATURAMENTO 0,65%

CCLS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL04 1,00%

1,20%05 I R R F

TOTAL DE TRIBUTOS 11,85%

CONSUMO MENSAL DE COMBUSTÍVEL / MÊS X UNIDADE

Consumo/
Carrada/ Diesel

Preço
Diesel

Total / MêsCarradas / Dia Dia / Mês Carrada/ MêsKM/ Carradas

4,6052 3,42 2614 813,28

CONSUMO MENSAL DE PNEUS E CÂMARAS DE AR X UNIDADE

VIDA
ÚTIL
(MÊS)

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

CUSTOQUANT.MATERIALITEM

245.600,001.400,004PNEU01 233,33

CÂMARA 560,00 24140,00402 23,33

24320,0080,004PROTETOR03 13,33

TOTAL GERAL 270,00

MANUTENÇÃO MENSAL / VEÍCULO I

«
VIDA
ÚTIL
(MÊS)

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

USTOQUANT.MATERIALITEM

ÓLEO - GALÃO 261,34 4261,34101 65,34

148,65 629,735GRAXA - LITRO02 24,78

Rua Sín José. N° 479. Centro - CKI>: 6S66X-000 - CNPJ: 01.612..UH/000I-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019
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03 FILTRO - UND 2 80,00 160,00 6
26,67

TOTAL GERAL
116,78

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS MENSAIS

CAMINHÃO CAPACIDADE 6MS / UNIDADE

REF:. REMOÇÃO DE 01 (UM) M3 DE LIXO / ENTULHO

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNITÁRIO (R$)

SALÁRIO BASE01
3.300,00

02 ENCARGOS SOCIAIS
2.270,40

TOTAL DO MONTANTE "A"
5.570,40

DISCRIMINAÇÃOITEM PREÇO UNIT. (R$)

UNIFORME/ PADRONIZAÇÃO01
545,18

02 COMBUSTÍVEL
813,28

03 RODAGEM
270,00

MANUTENÇÃO (ÓLEO E
LUBRIFICANTES)

04
116,78

DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO05
533,33

06 SEGURO
48,47

07 LICENCIAMENTO
260,00

TOTAL DO MONTANTE "B”
2.587,03

TOTAL DO MONTANTE "A" + "B"
8.157,43

TRIBUTOS

11,85% SOBRE O TOTAL DO
MONTANTE "A" + "B" 966,66
TOTAL MENSAL / CAMINHÕES
(06M3)____ 9.124,09
VALOR DE REMOÇÃO DE 01 (UM)
M3 41,47

BDI = 25 %
10,37

VALOR TOTAL DE 01 (UM) M3
51,84

Rua São José. N* 479. Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-6“
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS MENSAIS

DIÁRIA TRABALHADOR BRAÇAL

DISCRIMINAÇÃOITEM PREÇO UNIT. (R$)

SALÁRIO BASE01
1.100,00

02 ENCARGOS SOCIAIS
761,97

TOTAL DO MONTANTE "A"
1.861,97

DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. (R$)ITEM

01 FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES
1.094,18

TOTAL DO MONTANTE ”B"
1.094,18

TOTAL DO MONTANTE "A" + "B"
2.956,15

TRIBUTOS

11,85 % SOBRE O TOTAL DO
MONTANTE "A" + "B" 350,30

TOTAL MENSAL 3.306,46

BDI = 25 % 826,61

VALOR TOTAL 4.133,07

VALOR TOTAL DA DIARIA 137,77

r PLANILHA RESUMO

TOTAL
SERV / MÊS

PREÇO
UNIT. (R$|

TOTAL
MENSALDISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.ITEM

(R$)
TRABALHADORES (incluindo varrição,
poda, capina)__ R$ 39.401,97R$ 137,77Diárias 2861101

REMOÇÃO E TRANSP. DE LIXO E
ENTULHOS (caminhão 06m3)

R$ 16.174,52R$ 51,84312m3202

Locação de uma Retroescavadeira, em
perfeito estado de conservação,
devidamente legalizada._

R$ 14.960,00R$ 187,00801 Horas03

R$ 70.536,49TOTAL GERAL MENSAL

R$ 634.828,419TOTAL GERAL ANUAL

Rua SSo José. N- 479. Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 014)1338/0001-67
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6.1- DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coleta de Lixo domiciliar: recolhimento de materiais gerados em varrição, focos de lixo em
geral, lixo domiciliar devidamente acomodado para coleta, retirada de lixo em cestos e/ou
caçambas coletoras, carregamento e descarregamento em caminhão caçamba da produção dos
serviços anteriormente citados.

Varrição de ruas, avenidas e praças: varrição manual em superfície dos passeios
pavimentados, sarjetas e canteiros centrais com utilização de vassouras e/ou equipamento
equivalente, raspagem e remoção de areis, terra e residuos, com a devida acomodação para
posterior coleta.

Limpeza de meio fio e sarjeta: capina remoção de gramas, vegetação rasteira e remoção do
entulho.

Limpeza de bueiro: remoção de gramas, vegetação rasteira, remoção de lamas e entulhos.

7- DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência dos serviços a serem prestados, corresponde à zona urbana da
municipalidade.

8- DO PESSOAL, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO

Caberá a empresa contratada a admissão do pessoal necessário à perfeita execução dos
serviços pretendidos, tais como: (varredores, coletores, motoristas, operador de máquina, etc.)
incluindo encargos sociais, trabalhistas e outros de qualquer natureza.
Caberá à empresa contratada apresentar nos locais e horários de trabalho, pessoal

devidamente treinado, uniformizado e equipamentos de proteção individual - EPI tais como:
(vestimenta, calçados adequados, bonés, luvas, capas protetoras, protetor solar e cantil para
água).
Na assinatura do contrato a contratada deverá implantar e manter PPRA (Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de controle Médico e Saúde

ocupacional) para seus empregados.

8.1 - Agentes de limpeza (Varredores): 06 (seis) devidamente treinados, com utilização de
equipamentos necessários a execução dos serviços pretendidos e equipamentos de proteção
individual- EPI.

8.2 - Agentes de coleta: 04 (quatro) devidamente trinados, com utilização de equipamentos
necessários a execução dos serviços pretendidos e equipamentos e proteção individual- EPI.

8.3 - Veículo/Máquina necessário: 02 (dois) Caminhões Basculante (toco), com capacidade

de 6 m3 em perfeito estado de conservação, devidamente legalizado;
01 (uma) Retroescavadeira em perfeito estado de conservação, devidamente legalizada.

Parágrafo Único: O motorista e operador de máquina, será por conta da contratada.

8.4- Fiscal: 01 (um) devidamente treinados, para fiscalizar a execução dos serviços.

9- DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

01.612.338/0001-67Rua Sâo José. N° 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ:
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

E-mail: prefciturasucupiratloriachaotfgmaiLcom
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O prazo para execução dos serviços corresponde à data da assinatura do Termo de Contrato e
respectiva Ordem de Serviços por 09 (nove) meses.

10- DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O desembolso para fazer face aos custos com a futura contratação dos serviços correrá à
conta das dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município para o exercício
de 2021, conforme legislação vigente.

CLASIG 'i/<s~fAÍ{A PÇ

FLAVIO PEREIRA GUIMARÃES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

i
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021/CPL

ANEXOU

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

com sede naCNPJ
, neste ato representado pelo(s) Sr.(a)

_
(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s)

(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Sucupira

do Riachão/MA, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na
modalidade
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de

beneficiário da Lei Complementar n° 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso,
renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou
acordos, dando tudo por bom firme e valioso.

n°A empresa

Procurador(es) o Senhor(es)

Tomada de Preços n° 01/2021/CPL, usando dos recursos legais e

Local e data.

(nome da empresa)

(nome e assinatura de seu representante legal da empresa devidamente reconhecido em
Cartório Competente, salvo quando representada pelo proprietário e/ou sócios da licitante,

onde neste caso será devidamente ratificada pela CPL)

i
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021/CPL

ANEXO III

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o
_(endereço completo), representada pelo(a)

, D E C L A R A, para os
fins do disposto na Lei Complementar n° 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, que se enquadra como:

A/O
n° , sediada na

_, R.G. n° ., C.P.F n°Sr.(a)

MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3o da Lei Complementar n° 123/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3o da Lei Complementar N°

123/2006.

A licitante DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses

de exclusão no § 4 do art. 3o da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços em
epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal da empresa)

OBS: ASSINALAR COM “X” UMA DAS OPÇÕES

Rua Sâo José. N° 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

E-mail: prefeiturasucupiradoiiachao@gmail.com
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021/CPL

ANEXO IV

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7o, XXXIII, DA CF/88

inscrita no CNPJA Empresa _
intermédio do seu representante legal,_e do CPF _

.» por_, portador da Carteira de Identidade
., DECLARA, para os fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei

Federal n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, e em conformidade com o Decreto Federal n°

4.358/2002, que não emprega nem empregará, na execução do objeto da licitação em
epígrafe, caso lhe seja adjudicado, menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, exceto a partir de 14 (quatorze)
anos na condição de aprendiz.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal da empresa)

Rua sao José. N ’ 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01 .612.338:0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021/CPL

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° _/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE SUCUPIRA DO R1ACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA »»»> PARA
»»»»», NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Sucupira do Riachão, Estado do
Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da sua Prefeitura
Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
neste ato representada

*/0001-** com sede na_,
, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro, a

(endereço completo), inscrita no
, doravante denominada CONTRATADA, representada neste

, (nacionalidade)

A v: v: X k k X k k

I X k A X -A- N X X X X X X X

., com sedeempresa_
CNPJ/MF sob o n°
ato pelo seu (cargo)
civil)

, (estado
, (carteira de identidade)

, têm, entre si, justa e acordada a celebração do
presente Contrato Administrativo, na forma de execução indireta, regime de empreitada por
preço global, tipo menor preço, sujeitando-se as partes à Lei Federal n° 8.666/1993 e suas
alterações bem como a este Edital, aos termos da proposta vencedora da TOMADA DE

, que fazem
parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, mediante as seguintes
cláusulas e condições

(nome)
_, (profissão)
(CPF/MF) _

„, (domicílio)

PREÇOS n° 001/2021/CPL e ao Processo Administrativo n°

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado

o presente Contratação de empresa especializada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
conforme Tomada de Preço n° 001/2021, regulado pelos preceitos de direito público,

especialmente pela Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, supletivamente, os princípios

da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Processo
de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021, a proposta apresentada pela

Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificações técnicas, despachos e

pareceres que o encorpam.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executará para a PMSR/MA, a execução dos serviços Contratação de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de acordo com os elementos técnicos constantes do

processo da licitação de que decorre este contrato, Processo Administrativo a?

xxxxxxxxxxxxxx/ 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (J
A aparelhagem e o material necessários à execução dos trabalhos serão de responsabilidade

e õnus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a PMSF não emprestará

nem fornecerá quaisquer ferramentas, aparelhos ou veículos. va
CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DA EXECUÇÃO

[O ADA APARELHAGEM E DO MATERIAL NE<

Rua Sâo José. N° 479, Centro - CEP. 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
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Os serviços ora contratados obedecem às especificações as quais fazem parte integrante do
Edital de TOMADA DE PREÇOS N° xxx/2021, reservado a PMSR o direito de rejeitar os
serviços que não estiverem de acordo com as referidas especificações, sem que caiba à
CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização.

CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e demais
elementos técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que conhece
perfeitamente quando todas as condições e locais de execução dos serviços, tudo o que foi
previamente considerado da elaboração da proposta que apresentou na licitação de que
decorre este contrato, em razão do que declara que nos preços propostos estão incluídos
todos os custos, despesas e encargos que terá que suportar representando aqueles preços,
a única contraprestação que lhe será devida pela PMSR/MA pela realização do objeto deste
contrato.

Parágrafo Único - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as
penas da lei que dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de
pleno direito à mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as
partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA se reserva o direito de, em qualquer
fase ou ocasião, fazer alterações nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o
volume de serviços, na forma prevista na lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor deste Contrato é de R$ ( ), que representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o
Edital e multiplicado pelos respectivos preços unitários.

Parágrafo Único - Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte, carga
e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis,

encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir
sobre os serviços, bem como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pela

Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA.

CLAÚSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor
técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos

serviços e a funcionalidade de seu resultado;
2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão económicos quanto
possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as mesmas
condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta

este contrato, bem como as mesmas condições de habilitação;
4. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto
rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que

resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arregimentação,

seleção, contratação e administração de mão-de-obra necessária ã realização dos serviçosÿ |

5. Atender prontamente às recomendações regulares da fi ização;

Í.33&W01-67Rua São José. K" 479, Contro - CEP: 65668-000 - CNPfc.
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019 _
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6. Zelar pelos interesses da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA relativamente
ao objeto do contrato;
7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da
fiscalização, seja inconveniente aos interesses da Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riachão- MA relativamente aos serviços;
8. Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com
plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a Prefeitura Municipal de
Sucupira do Riachão- MA;
9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos
pela Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA e as normas aprovadas ou
recomendadas pela ABNT.
10.Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de
Proteção Individual- EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los quanto a
necessidade e obrigatoriedade de seu uso em serviço;
10.1- A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de se empreitada.
11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do
local de Prestação do Serviço durante toda execução do contrato.

DO PESSOAL:

a) Competirá a proponente a admissão de mão de obra em quantidade suficiente ao
desempenho dos serviços contratados, que deverão ter suas eventuais faltas supridas por
mão de obra equivalentes, correndo por sua conta também, os encargos necessários e
demais exigências das leis trabalhistas e convenções coletivas, previdenciárias, fiscais,
comerciais, e outras de qualquer natureza, bem como indenização de acidentes de trabalho
de qualquer natureza, respondendo a proponente pelos danos causados por seus
empregados, auxiliares, e prepostos ao património público ou a outrem.
b) Os funcionários admitidos deverão possuir capacidade física e qualificação que os
capacite a executar os serviços inerentes ao objeto da presente licitação.
c) A proponente terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de assinatura
do contrato, para apresentar seus funcionários, e 30 (trinta) dias para apresentá-los
devidamente uniformizados e com equipamentos de proteção individual necessários para a
execução de cada serviço.
d) A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro do prazo de
72 (setenta e duas) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom

andamento do serviço.
e) Qualquer funcionário da área operacional, deverá apresentar-se uniformizado.
f) A contratada deverá implantar e manter PPRA (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais) e PCMSO (Programa de controle Médico e Saúde ocupacional) para seus
empregados.
g) Verificar periodicamente as condições de trabalho às características psicológicas e
fisiológicas do trabalhador através da análise ergonómica do trabalho.
h) A Contratada deverá realizar em seus funcionários exames médicos admissional;

periódico; de retorno ao trabalho; de mudança de função e demissional.
i) A Contratada é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao
risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento.
j) Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem
utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Para tanto, a
Contratada deverá fornecer, gratuitamente, a todos os agentes de limpeza pública,
vestimentas de trabalho, formadas por calças e blusas, em core? neon, e com fairçap
reflexivas, de acordo com o tamanho vestido por cada trabaj lo:
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1) A Contratada deverá fornecer aos empregados todos os equipamentos necessários à
execução dos serviços.
m) exigir que todos os trabalhadores da limpeza pública utilizem os equipamentos de
proteção individual.
n) substituir, imediatamente, todos os equipamentos de proteção individual quando
danificados ou extraviados.
o) orientar e treinar todos os trabalhadores da limpeza púbica sobre o uso adequado,
guarda e conservação dos equipamentos de proteção individual, observando os termos
previstos na Norma Regulamentadora n° 6, do Ministério do Trabalho.
p) A Contratada deverá fornecer ponto de apoio aos trabalhadores em boas condições
sanitárias, com excelentes condições de higiene, privacidade, conforto e segurança.
q) A Contratada deverá fornecer aos empregados água potável, em condições higiénicas,
fornecida por meio de copos individuais, ou bebedouros de jato inclinado e guarda-
protetora, proibindo-se sua instalação em pias e lavatórios, e o uso de copos coletivos.
r) A Contratada deverá dispor de local apropriado para vestiário, dotado de armários
individuais, observada a separação por sexo.

,g Io - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste contrato.
sujeita à fiscalização da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA, quer seja exercida
por servidores do quadro da própria Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA, quer

por terceiros especialmente contratados para este fim.

8 2o - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os
limites deste contrato e o orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos projetos e
à realização de atividades específicas. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com
as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao titular da Prefeitura
Municipal de Sucupira do Riachão- MA, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações

assumidas pela CONTRATADA; c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

d) Comunicar à CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas nos veículos
locados, para imediata substituição;

e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e tributários antes de cada

pagamento;

f) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em
especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo;

g) Aplicar sanções administrativas quando se fizerem necessárias, após o direito da ampla
defesa e do contraditório.

CLÁUSULA DECIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Informamos que as despesas serão pagas com recursos provenientes do ORÇAMENTO

GERAL DO MUNICÍPIO.

Elemento de Despesa 33.90.39.00
Fonte de Recurso:
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Projeto/Atividade:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos
serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos
nos documentos da licitação em especial no cronograma físico-financeiro.

§ Io - Os pagamentos dos serviços serão feitos de acordo com atesto de recebimento dos
serviço de pavimentação de cada rota, pela Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão-
MA, em moeda legal e corrente no País, através de ordem bancária em parcelas compatíveis
com o Cronograma Físico e Financeiro, contra a efetiva execução dos serviços e
apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA, mediante apresentação dos seguintes
documentos:

I - Notas Fiscais de Serviços/Fatura

II - Cópia da guia da Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última
competência vencida.

§ 2° - A Contratada poderá apresentar a PMSF para pagamento, fatura ou documento
equivalente Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pela Prefeitura Municipal de
Sucupira do Riachão- MA durante, no máximo, 10 (dez) dias. No exame a Prefeitura
Municipal de Sucupira do Riachão- MA, preliminarmente, verificará e certificará a efetiva
execução dos serviços indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo
em ordem, o pagamento será feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo
de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correção a
fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° dia após o vencimento, a fatura
retificada ou ajustada será processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui

estabelecidos.

§ 3o - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação

pendente poderá ser descontada do pagamento devido pela Prefeitura Municipal de
Sucupira do Riachão- MA, pagando-se então, apenas o saldo, se houver.

§ 4o - Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos
mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço,

conforme legislação.

§ 5o - A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART expedida pelo CREA
da região onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o registro do

Contrato naquele Conselho.

§ 6o - Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno
direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente .

, Agência
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA como comprovantes de pagamento e
como instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências bancárias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PRAZOS

, valendo àmantida pela CONTRATADA junto ao Banco

) mes
contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviç

emitida pela Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão-ÿMA.

(I. O prazo para execução dos serviços de que trata este Contrato é de
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§ 1° - Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e
assegurada a manutenção de seu equilíbrio económico-financeiro, de conformidade com o
disposto no § Io do Art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, desde que justificado por
escrito e devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução dos serviços
contratados, obrigando-se, ainda a comunicar à Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riachão- MA, a designação do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de
agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades
administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituições que
vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Parágrafo único - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados à
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA ou a terceiros na execução dos serviços

ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, parciais ou totais, a
pessoas, materiais ou coisas, isentando a Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA
de todas as reclamações que possam surgir em consequência deste Contrato, ainda que tais
reclamações resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas físicas ou
jurídicas empregadas na execução dos trabalhos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos
a terceiros em consequências da execução dos trabalhos. Será de exclusiva
responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar,
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ Io A contratada será única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos
os prejuízos, de qualquer natureza, que causar a Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riachão- MA ou, ainda, a terceiros, em decorrência da execução das obras e serviços objeto

do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 2o A contratada será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes
à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como todas as
despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários
(diurno ou noturno), inclusive despesas com instalações e equipamento necessários às
obras e serviços e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mão-de-obra
necessários à completa realização do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente

concluída.

§ 3° A contratada deverá: \í
a. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venhapi a ser necessárioÿ
assinatura do Contrato, como também no decorrer da exec p das'obras e serviços;
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b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o comprovante de
pagamento da “Anotação de Responsabilidade Técnica”;

c. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZAÇÃO a
Responsabilidade Técnica pelos serviços, até a entrega definitiva do objeto do Contrato,
inclusive com poderes para deliberar determinações de emergência caso se tomem
necessárias;

e. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa;

f. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido de garantir a
salubridade e segurança na execução dos serviços;

g. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material
“similar” ao especificado, submeter, previamente e por escrito à FISCALIZAÇÃO, a
pretendida substituição;

h. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos
ou incorreções verificadas nas obras ou serviços, resultantes de execução irregular, do
emprego de materiais inadequados ou não correspondentes às especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Alterações do contrato original que venham a ser necessárias serão incorporadas ao
Contrato durante sua vigência, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

I - unilateralmente pela Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das
especificações, para melhor adequação técnica do objeto;

b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § Io da

Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II - por acordo entre as partes:

a- Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação conjunta das
partes;

b - Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação técnica
de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstância superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do
pagamento com relação ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contra¬
prestação da execução do objeto.

§ 1° Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial
serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra
“b”, do inciso I.

§ 2o No caso de supressão de parte do objeto do Contrato,
adquirido os materiais, ou se já os tiver adquirido e posto n
deverão ser pagos pelos custos de aquisição, transporteJBjõiatTO

se.'"a contratada já houve/
íeis locais de trabalhos, este
s regularmente comprovados
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e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos, eventualmente
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 3o Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de
apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços
contratados, implicarão na revisão desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 4o Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada,
a Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA deverá restabelecer, por aditamento, o
equilíbrio Económico-Financeiro inicial.

§ 5o - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizeram necessários na contratação, na forma do artigo 65 § Io da Lei
8666/93, do valor inicial do contrato.

I - Durante todo o período de execução do contrato será exercida estrita observância ao
equilíbrio dos preços fixados no neste Contrato em relação à vantagem originalmente
ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos
futuros, o acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão
ou modificação de itens com preços depreciados viole princípios administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Sucupira
do Riachão- MA, através de seus representantes, o Engenheiro XXXXXXXXXXXXX, de
forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificações, os prazos, as
condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS PENALIDADES

As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimpléneia, estão previstas

nos artigos 81,87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei n° 8.666/93.
§ Io A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será
calculada sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do

órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15
(quinze) dias; e

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16° (décimo sexto) dia,

até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, até o
limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato
correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei n°

8.666/93.
§ 2o Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação,

quando a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da Prefeitura
Municipal de Sucupira do Riachão- MA, no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização da Prefeitura Munici]
Riachão- MA; e

de Sucupira do
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c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração
cometida.

§ 3o Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a
Contratada:

a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas
expensas;

b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência,
negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia,
dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da
obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

§ 4o ADVERTÊNCIA

a) A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

a.l) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde
que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riachão- MA, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução

contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

a.2) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não

recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de

inidoneidade;

a.3) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento
das atividades da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA, desde que não sejam

passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

§ 5o SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO

a) A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Prefeitura Municipal de

Sucupira do Riachão- MA pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos

inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do

contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data

do recebimento da intimação;

b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município

de Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA nos seguintes prazos e situações:

b.l) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que

tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Prefeitura Municipal de

Sucupira do Riachão- MA;

bl.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver
sanção de advertência. í/KTA)/
b.2) Por um ano:

ido aplicação da
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b.2.1) Quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido
pela Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a contratada:

b.3.1) Não concluir os serviços contratados;

b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra
irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua
substituição ou correção no prazo determinado pela Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riachão- MA;

b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município,
ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;

b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA, em virtude de atos ilícitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste
contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA.

§ 6o DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo
acompanhamento da execução contratual ao Prefeito Municipal se constatada a má-fé, ação
maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Sucupira do Riachão, evidência de
atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao
Município de Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA ou aplicações sucessivas de
outras sanções administrativas.

b) A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, perante o Prefeito Municipal, após ressarcidos os
prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública
será aplicada à contratada nos casos em que:

c.l) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA, em virtude de atos ilícitos praticados;

c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução

deste contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão-

MA, em caso de reincidência;

c.5) apresentar à Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA qualquer documento
a licitação, ou nçrfalso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de partíçi

curso da relação contratual; . U.1
c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.
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d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e
terceiro, o licitante ou contratado está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e
danos, podendo ainda a PMSF propor que seja responsabilizada:

d.l) civilmente, nos termos do Código Civil;

d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do

exercício profissional a elas pertinentes;

d.3) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

§ 7o Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes
que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

§ 8o As sanções serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia da

interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da
declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista,

conforme § 3o do art. 87 da Lei n° 8.666/93.
§ 9o As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório
e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos
dispostos no art. 78 da Lei n.° 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo
79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total
ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização,
sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da
Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.° 8.666/93, cabem os
recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo
previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.° 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que
dispõe a Lei n° 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São João dos Patos, Estado do Maranhão, para dirimir as
questões decorrentes do presente Contrato, renunciando as partes a quaisquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Local e Data.
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