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pRocEsso ADMTNISTRATTVO N" 0357.347 I 20.22
LrcrrAçÃo N" ot I 20/22 I cPL
MODALIDADE: Pregão Presencial;
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Urnas
Funerárias, Translado, Serviço de Tanato e Assistência Familiar, Para Atender as
Necessidades da Secretaria Municipal Assistência Social de Sucupira do Riacháo - Ma,
em conformidade com Anexo I (Termo de Referência);
TIPO: Menor Preço Global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário;
ENTIDADE PROMOTORÂ: Prefeitura Municipal de Sucupira do Riacháo, Estado do
Maranháo.
DATA E HORA: A abertura do certame ocorrerá dia 24 de fevereiro de 2022, às
O9hOOmin;
ENDEREÇO: Rua São Josê, no 479, Centro, CEP: 65.668-000 - Sucupira do
Riachão/MA;
RECURSOS: Tesouro do Município.
FUNDAIYIENTAÇÃO: Lei Federal no lO.S2OlO2 subsidiariamente com a Lei n"
8.666 I 93 e alterações posteriores.

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, por intermédio
da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através do Pregoeiro e equipe de

apoio, instituídos pela Portaria n" lO2l2O21 de 22lO9l2O2L, torna publico para
conhecimento dos interessados que realízara Licitação na modalidade Pregão
Presencial, tipo MENOR PREçO GLOBAL, sob o regime de execuçáo, empreitada por
preço Unitário, regida pela Lei Federal n" 1O.52O de 17 de julho de 2OO2 e suas
alterações, subsidiariamente com a Lei Federal n" 8.666 de 2L de junho de 1993 e
suas alterações, bem como pelas disposições no presente edital e seus anexos.

A sessão publica de realízaçáo do Pregáo terá inÍcio às O9hOOmin do dia 24 de

fevereiro de 2022, devendo os envelopes contendo a Proposta de Preços e a
Documentaçáo de Habilitaçáo para o objeto definido neste Edital e respectivos anexos
serem entregues ao Pregoeiro, na sede da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riacháo,
situada na São José, n" 479, Centro - CEP: 65.668-0OO, na data e horario acima
mencionados.

Se no dia previsto para abertura da licitaçáo náo houver expediente, o recebimento e o
inÍcio da abertura dos envelopes referentes a este Pregáo Presencial seráo realizados no
primeiro dia util de funcionamento da Prefeitura Municipal.

1 - DO OBJETO

1.1 - Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Urnas Funerárias,
Transiado, Serviço de Tanato e Assistência Familiar, Para Atender as Necessidades da
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Secretaria Municipal Assistência Social de Sucupira do Riachão - Ma, em conformidade
com Anexo I (Termo de Referência);

2 - DAS CONDIÇÕES GERATS DE pARTrCrpAçÃO

2.1- Poderão participar deste Pregão Presencial, empresa que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto
a documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, constantes deste
edital e seus anexos.

2.2 - Poderáo participar deste Pregão pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n." 12312006, em que deverá ser comprovada mediante apresentaçáo
de Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, ratificando náo haver
nenhum dos impedimentos previstos no art. 3", § 4", da referida lei. A não entrega desta
declaração indicará que a licitante optou por náo utílizar os benefícios previstos na Lei
Complementar n." 123 I 2006.

2.2.1- A declaração em questão deverá ser entregue ao Pregoeiro e equipe de apoio
logo no início da sessão de abertura, juntamente com o credenciamento, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta e Habilitação) exigidos nesta licitaçáo, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e

favorecido previsto na Lei Complementar n." l23l2006.

2.3 - A participação na licitaçáo importa total e restrita submissáo dos proponentes às
condições deste Edital.

2.4 - Não será admitida a subcontratação.

2.5 Não poderáo participar os interessados que se encontrarem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio,
qualquer que seja sua forma de constituiÇão, empresas estrangeiras que não funcionem
no país, empresas que possuam, entre seus sócios, servidor da Prefeitura Municipal,
bem como aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com
a Administração hlblica ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pela
Prefeitura Municipal.
3 - DO CREDENCIA]VIENTO

3.1 - O credenciamento far-se-á, por meio de instrumento publico de procuraçáo ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, devera apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos de assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.

3.2 - Após o credenciamento será declarado, pelo Pregoeiro, a abertura da sessáo e
não mais seráo admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento
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envelopes.

3.3 - Na ausência do credenciamento, a licitante ficará excluída da etapa de lances
verbais e mantidas o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4 - DA APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.t - A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados,
em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho e, de
preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, além da razao social do licitante, os seguintes dizeres:

EN\TELOPE N." 01 - PROPOSTA DE PREçOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" Otl2O22
RIAZAO SOCIAL DO PROPONENTE

EIYI/ELOPE N." 02 - DOCUMENTOS DE HABTLTTAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" OLI2O22
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

4.2 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo as Propostas
de Preços de interesse do licitante e os documentos que a instruírem será publica,
dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei Federal n." 1O.52O|2OO2,
aplicando-se subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n." 8.666/93, com
suas modiÍicações e em conformidade com o disposto neste edital e seus anexos, no
local e horário já determinado.

4.3 - Não será admitida a entrega de apenas um envelope, procedendo-se, em seguida,
à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, que serão conferidas e
rubricadas.

5 - DA PROPOSTA DE PREçOS

5. 1- A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel
timbrado do licitante, em língua portuguesa, redigida com ctareza, sem emendas,
rastlras, acréscimos otl entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas
as folhas pelo representante legal do licitante proponente, conforme consta no Anexo I,
devendo conter o seguinte:

al Razáo Social, sede e número de inscriçáo no CNPJ da licitante;

b) Descrição detalhada dos itens cotados, em conformidade com as especificações
contidas no Anexo I, com indicação do número do item, unidade, quantidade;

c) Preço de cada item, em algarismo, na moeda nacional, já incluídos os custos de frete,
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, etc.;

Rua São José, N'479. Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 0l 612.338/0001-67
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dl Prazo de validade da proposta, náo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a partir da
data da abertura;

5.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta
ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preÇos, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os produtos
fornecidos sem quaisquer ônus adicionais.

5.3 - Caso o prazo de que trata o item 5. 1, letra "e" , rrâo esteja expressamente indicado
na proposta, o mesmo será considerado o prazo estabelecido no Edital.

5.4 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteudo da proposta apresentada,
seja com relação ao prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condiçáo
que importe modificaçáo dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas
alterações destinadas a sanar evidentes erros.

5.5 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante,
das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

6 - DO JULGAIVTENTO E CLASSIFTCAçÃO DAS PROPOSTAS

6.1 - Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR GLOBAL,
Empreitada por Preço Unitário.

6.2 - Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preÇos, o Pregoeiro e sua
equipe de apoio classificaráo o Licitante autor da proposta de MENOR PREçO GLOBAL,
e todas aquelas apresentadas com preÇos até lOo/o (dez por cento) superiores aquelas de
menor valor, dispostos em ordem crescente, para que os representantes legais das
licitantes participem da etapa de lances verbais.

6.3 - Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas com preços
em conformidade com o definido no subitem anterior, o Pregoeiro fara a classificação
das melhores ofertas, até o máximo de três, colocadas em ordem crescente, quaisquer
que sejam os valores ofertados, para que os representantes legais das licitantes
participem, também, da etapa de lances verbais.

6.4 - Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes de classificaçáo.

6.5 - Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classiÍicado, ou seja,
devendo ser, obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances de valores
iguais.

6.6 - A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicara na sua exclusáo da etapa de lances verbais e na manutençáo do
ultimo preço por ele apresentado, para efeito de ordenaçáo das propostas.

6.7 - Caso náo se realízern lances verbais, será verificada a conformidade entre a
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proposta escrita de menor preÇo por lote, e o respectivo valor estimado pela Prefeitura
Municipal, para os Fornecimentos.

6.8 Em cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n.o 123, de
14l12l2006, para as microempresas e empresas de pequeno porte, será observado o

seguinte:

6.8.1 - Nas licitações, será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

6.8.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento)
superior ao melhor preço.

6.8.3 - Ocorrendo o empate a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preÇo inferior àquela considerada vencedora
do certame, situaçáo em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
6.8.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiÍicada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após
o encerramento dos lances, sob pena de preclusáo.

6.8.5 - Não ocorrendo a contrataçáo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do subitem 6.8.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 6.8.2, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito.

6.8.6 - Na hipotese da não-contrataçáo nos termos previstos no caput deste artigo, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

6.8.7 - O disposto nos subitens 6.8.3 e 6.8.5 somente se aplicaráo quando a melhor
oferta inicial náo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
6.9 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislaçáo civil,
acrescentaráo à sua Íirma ou denominação as expressões "Microempresa" orl "Empresa
de Pequeno Porte", ou suas respectivas abreviações, "ME" ou "EPF', conforme o caso,
sendo facultativa a inclusão do objeto da sociedade (art. 72, daLC I2312006).

6.10 - As preferências e prazos de que tratam os itens 6.8 e 6.9, instituídos pela LC
l23l2006, náo se aplicarão ao presente pregáo se dele participarem apenas
microempresas e empresas de pequeno porte, indistintamente. Também náo se
aplicaráo os termos da LC 12312006, na fase de disputa de lances, se a partir dela
participarem apenas ME's e EPP's indistintamente.

6.11 - Ordenamento das empresas por preÇo;

6.12 - Análise da proposta de menor preÇo, no que tange à sua aceitabilidade quanto
ao objeto e valor, devendo o Pregoeiro decidir motivadamente a respeito;

6.13 - Negociação direta com o proponente de menor proposta, para a obtençáo de
melhor preço, se for o caso;

6.14 - Caso se torne necessário, o Pregoeiro adotará, como critério para desempate, o
sorteio, a ser realizado na mesma sessáo;
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6.15 -VeriÍicaçáo das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta
de menor preço, passando para a análise da subsequente, observada a ordem de
classificação, caso o primeiro não atenda às exigências editalÍcias, até a apuração de
proposta que corresponda ao exigido;

6.16 - Aclamação do licitante vencedor;
6.17 - Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro podera negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço mais reduzido para o objeto cotado.
6.18 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
6.19 - Em cumprimento ao artigo 43, da Lei Complementar n" 123, de Ial1212006,
para as microempresas e empresas de pequeno porte, será observado:
6.19.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiáo da participaçáo
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentaçáo exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restriçáo.
6.19.2 Havendo alguma restrição na comprovaçáo da regularidade Íiscal, será
assegurado o prazo de 2 (dois) dias uteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administraçáo Publica, para a regularização da documentaçáo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissáo de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

6.19.3 - A náo-regalarízação da documentaçáo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.

6.20 - Vistas e rubricadas pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes
das empresas participantes todas as propostas, os documentos de habilitaçáo do
vencedor e os envelopes de habilitação remanescentes;

6.21 - Manifestaçáo dos demais licitantes quanto a intenção de recorrer, devidamente
motivada, se houver manifestaçáo positiva nesse sentido;
6.22 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importarâ a decadência
do direito de recurso.

6.23 - O licitante vencedor deverá, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar da formalizaçáo e definiçáo da proposta no pregão, entregar por escrito, proposta
definitiva de preços julgada vencedora, nos mesmos moldes requeridos neste Pregão,
contendo expressamente os preços ofertados no pregáo, sob pena de ser considerada
desistente, convocando-se a segunda colocada, sem prejuízo das sanções estabelecidas
em lei.
6.24 Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes em que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pelos
componentes da equipe de apoio e licitantes presentes.

7 - DA HABTLTTAçÃO DOS LICTTANTES

7.1- A Documentaçáo de Habilitação deverá ser entregue em O1 (uma) via, em envelope
devidamente fechado e rubricado no fecho, identiÍicado conforme o indicado no
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4.1 deste edital.

7.2 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá a
abertura do involucro contendo os documentos de habilitaçáo do licitante que
apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitaçáo ou inabilitação.

7.3 - A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda
a documentação comprobatória da necessária qualificação devidamente autenticada em
cartório competente e/ou antecipadamente por esta Comissão mediante apresentaçáo
dos originais para confronto em até 24 horas da data marcada para a abertura do
mencionado envelope compreendendo as seguintes documentações s:

7.3.1- Relativo à Habilitação:
7.3.!.1) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

7.3.L.2) Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Física ou Jurídica (CPF!,
(cNPJl;

7.3.1.31 Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à DÍvidaAtiva
da Uniáo, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a'd'
do parágrafo único do art. 11 da Lei n" 8.2L2, de 24 de julho de 1991;

7.3.1.4) Alvará de Funcionamento;

7.3.1.5) Prova de regularidade relativa ao FGTS;
* FGTS - Certidão de Regularidade do FGTS - CRF

7.3.L.61 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
* Certidáo Negativa de Inscrição de Débito na Dívida Ativa
* Certidáo Negativa de Débito de Tributos

7.3.1.7) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

7.3.1.8) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede
do licitante;

7.3.L.91Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçáo financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

7.3.L.1Of Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica;

7.3.1.11f Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito
publico ou privado;
7.3,1.121E'm atendimento à determinação do Tribunal de Contas da Uniáo, constante
do Acórdão no l.793l2OlL do Plenário, também serão exigidos os seguintes
documentos:
1. 1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da
Transparência, no sítio:

1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Rua São José. No 479, CentÍo - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
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disponível no Portal do CNJ, no sítio:
https:.,r;'§"\\.§,.cni.-ir-rs.bi"r/illrilr()bi*ade *d§ti/uíiilsulLitr rrqLlcridü.lliii.i
1.3. Cadastro Integrado de CondenaçÕes por Ilícitos Administrativos TCU, no
sítio:https: i r/ püri..rl. tcu.g*r," brr resl){}r:s:lbiliz*<-:iLo-pr-i biir:il / lii:itnr"r tts,ir:iilor'}i:.{l§

7.3.2.1. - Na hipótese do item anterior, obriga-se o licitante a declarar, sob as penas da
Lei, de que após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a
participar desta Licitação, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou
concordata, conforme Anexo IV.
7.5 - Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

7.6 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrartar
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos poderá o Pregoeiro considerar o
proponente inabilitado.

8 - DA TMPUGNAÇÃO DO ATO CONTTOCATÓnrO

8.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento
das propostas.

8.1.1 - A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e
julgada na forma da lei, devendo ser entregue diretamente na Comissão Permanente
de Licitação/CPL, na Rua Sáo José, rt" 479, Centro - Sucupira do Riachão/MA.

8.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório será designada nova data para a
realtzaçâo do certame.
8.2 - Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
edital, implicará na plena aceitaçáo, por parte dos interessados, das condições nele
estabelecidas.

9 - DOS RECURSOS

9.1 - Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório poderá o licitante, ao final da
sessáo publica, manifestar, imediata e motivadamente, a intençáo de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessão deste Pregáo, importará na decadência do direito de recurso e adjudicaçáo do
objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

9.3 - Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata
no prazo de 03 (três) dias uteis, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;
b) Habilitação ou Inabilitação da licitante.

9.4 - Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum
dos concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contra-razões também
em 03 (três) dias uteis, contados do término do prazo de apresentaçáo das razões do

Rua São José, No 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 0l 612 338/0001-67
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recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.5 - Em não havendo recurso, o Pregoeiro fará imediatamente a adjudicação do objeto
ao vencedor.
9.6 - Qualquer recurso e impugnação contra a decisáo do Pregoeiro náo terá efeito
suspensivo e, se acolhido, invalidara apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.7 - Se náo reconsiderar sua decisáo, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideraçáo do Presidente da Prefeitura Municipal, que proferirá decisáo
definitiva antes da homologação do procedimento.

9.8 Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, da Prefeitura Municipal poderá homologar este procedimento
licitatório e determinar a contratação com a (s) licitante (s) vencedora (s).

10 - DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBTMENTO DO OBJETO

10.1 - A Aquisição do objeto desta licitação seráo prestados, conforme solicitação da
Contratante.
lO.2 - Após a homologação do resultado da presente licitação, a Prefeitura Municipal
convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, assinar o
contrato, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções
previstas no artigo 81, da Leí 8.666193.

10.3 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justiÍicado e aceito pela administraçáo.

10.4 - E facultado a administração quando a convocada não assinar o contrato no prazo
e condições estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida à ordem de
classificaçáo, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar este Pregáo Presencial,
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei 8.666193.
10.5 - A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a nota de
empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteríza o
descumprimento total da assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente
estabelecidas.

10.6 - Todas as condições para execução do objeto deste Pregão Presencial encontram-
se estabelecidas no instrumento de Contrato, Anexo VI deste Edital, firmado diante
das normas estabelecidas no Edital e seus Anexos e pela Lei n". 8.666/93, para o
referido ajuste.

7O.7 - A Contratada ficarâ obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões de material que se frzerern necessário, até 25o/o (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato.

10.8 - O Contrato a ser Íirmado em decorrência desta licitação terá vigência, contado
de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2022.

11 _ DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO
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1 1.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional em até 05 (cinco) dias
uteis a emissáo da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente atestada pelo setor competente,
acompanhada da Nota de Empenho, diretamente na conta bancária indicada pelo
fornecedor ou na Tesouraria da Prefeitura.

ll.2 - Não seráo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidaçáo de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou
inadimplência contratual, inclusive.

1 1.3 - A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato
da atestaçáo, os produtos fornecidos náo estiverem de acordo com a especificaçáo
apresentada e aceita.
12 - DAS SANçÔES ADMTNTSTRATÍVAS
12.1 - Se o proponente vencedor não retirar a Nota de Empenho ou náo aceitar otr,
ainda, se recusar injustificadamente a assinar o instrumento contratual, a sessão será
retomada e os demais licitantes chamados na ordem de classificação, sujeitando-se o
proponente desistente às seguintes penalidades:

12.L.1 - suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal por prazo náo superior a dois anos e;

12.1.2 - declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

12.2 - No caso de atraso injustiÍicado ou inexecuçáo total ou parcial do produto deste
Pregáo, a Prefeitura Municipal poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante
vencedora as seguintes sanções:

12.2.1 - Advertência.

12.2.2 - Multa de 0,37o (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de
fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de lOo/o

(dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de
15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente.

12.2.3 - Multa de 10% (dezpor cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso
de inexecuçáo total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, contado da comunicação oficial.
12.2.4 - Suspensão temporária de participar em licitaçáo e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

12.2.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo
hlblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja
promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sançáo aplicada com base no subitem
anterior.
12.3 - O licitante que ensejar o retardamento da execuçáo do certame, náo mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
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frzer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da
ampla defesa, ficará impedido de licitar a contratar com a Administração, pelo prazo de
até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
I2.4 - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos
pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal ou cobradas diretamente da empresa,
amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
sanções previstas neste tópico.

12.5. A aplicação das penalidades será precedida da concessáo da oportunidade de
ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

13 - FONTE DE RECURSO

13.1 - As despesas relativas a este Pregão Presencial deverão ocorrer a conta das
seguintes dotações orçamentárias:

O8.O1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O8.244.OOL3.2.O57.0OOO - Manute nção dos Senriços Byentuais,
3.3.9O.32.OO - Material. Bem ou Senz. para Destinação Gratuita;

14 - DAS DTSPOSTçÕES GERATS

14.l - O presente edital e seus anexos, bem como a proposta dos licitantes vencedores,
farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcriçáo.
14.2 - E facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitaçáo,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instruçáo do
processo, vedada à inclusáo posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessáo publica.
4.3 - Fica assegurado a Prefeitura Municipal o direito de no interesse da Administraçáo
da Prefeitura, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitaçáo, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

14.5 - Os proponentes são responsáveis pela Íidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

14.6 - Após a apresentaçáo da proposta náo caberá desistência, salvo por motivo
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

14.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realízaçáo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que náo haja comunicaçáo do Pregoeiro em contrário.
L4.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e setls anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-a o do vencimento.
L4.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificaçào e a
exata compreensáo da sua proposta, durante a realízaçáo da sessão publica de Pregão.

14.10 - A homologaçáo do resultado desta licitaçáo náo implicará em direito à
contrataçáo.
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L4.ll - Este Edital e seus anexos estão à disposiçáo dos interessados na Comissão
Permanente de Licitaçãol9PL, na Rua São José, n" 477, Centro - Sucupira do
Riachão/MA, onde poderão ser consultados e adquirido gratuitamente.
L4.12 - Ao adquirir o edital, a licitante deverá declarar o endereÇo em que recebe
notificação e comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a
notificação encaminhada ao endereço fornecido.

14.13 - Sáo partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

ANTXO I - Termo de Referência;
ANE:KO II - Termo de Credenciamento;
ANE)KO III - Declaração de Habilitação Prévia;
ANEXO fV - Modelo de Declaraçáo de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação;
ANE)KO V - Declaraçáo de Cumprimento do disposto no art. 27 , inciso V, da Ieí 8.666193;
ANE]KO VI - Minuta do Contrato.

Sucupira do Riacháo/MA, 1O de fevereiro de 2022.

[l^t**- 0.mt- ,Ar 
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Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria n" 036l2O2L
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PREGÃO PRESENCIÁIL N" 01120/22
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - FUNDAMENTAÇÃO

Em cumprimento a Lei Federal n" 1O.52O/OO subsidiariamente com a Lei Federal no

8.666193 e suas alterações, são elaborados o presente para que seja efetuado a
Contrataçâo de Empresa Especializada no Fornecimento de Urnas Funerárias,
Translado, Senriço de Tanato e Assistência Familiar, Para Atender as Necessidades
da Secretaria Municipal Assistência Social de Sucupira do Riachão Ma, em
conformidade com Anexo I (Termo de Referênciaf.

2 - OBJETO

Contratação de empresa para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento
de Urnas Funerárias, Translado, Senziço de Tanato e Assistência Familiar, Para
Atender as Necessidades da Secretaria Municipal Assistência Social de Sucupira do
Riachão - Mâ, em conformidade com Anexo I (Termo de Referência), que é parte
integrante do presente instrumento.

2.1 - JustiÍicativa:

Este pedido tem a finalidade de atendimento e funcionamento dos beneficios eventuais da
Secretaria de Assistência Social do Município. Conforme Art. 13" LEI MUNICIPAL N"
O35/2O15 de 2L de setembro de 2015, a funçáo social do serviço funerário
caracterizada pelo atendimento a carentes e indigentes do Município, conforme
especiÍicação e quantificação descritas nos itens.

3 - DAS CONDICÔES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar os interessados que tenha ramo de atividade compatível com o objeto
e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentaçáo e requisitos
mínimos exigidos.

4 - LOCAL E PRAZO DO FORNECIMENTO

Os fornecimentos deveráo ser efetuados pela empresa vencedora, na sede do municÍpio,
ou em outro local previamente estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL. Os
Fornecimentos seráo imediatos a contar da data de assinatura do Termo de Contrato e
recebimento da Ordem de Fornecimentos, parcelado conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Assistência social.

5 - EXIGÊUCN FUNDAMENTAL PARA ENTREGA DOS PRODUTOS

Rua São José. N" 479. Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553- I 098/l 0 I 9
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Os preços adotados pela empresa contratada deverão estar de acordo com os praticados
no mercado do Estado do Maranhão, especiÍicamente na Cidade de Sucupira do
Riachão/MA, 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 ao material.

6 - DESCRTCÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS E VALORES F,STIMADOS

ITEM DESCRTÇÃO DOS PRODUTOS UND QUANT
VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 URNA FUNERARIA POPULAR INFANTIL UND 10 R$ 655,00 R$ 6.550,00
2 URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO UND 30 R$ 905,00 R$ 27.150,00

3
URNA FUNERARIA POPULAR RECEM
NASCIDO UND 10 Rs 567,50 R$ 5.675,00

4 MORTALHA COMPLETA FEMININA UND 15 Rs 252,50 R$ 3.787,50
5 MORTALHA COMPLETA MASCULINA UND 20 R$ 252,50 R$ 5.050,00
6 COROA DE FLORES UND 20 R$ 357,50 R$ 7.150,00
7 CRUZ DE MADEIRA UND 20 R$ 237,50 Rs 4.750,00
8 SERVIÇO DE IHNATO UND 15 R$ 950,00 Rs 14.25O,0O
9 TRANSLADO DE CORPOS KM 15000 R$ 3,73 R$ 55.950,00

10

ASSISTENCIA FAMILIAR -
SEPULTAMENTO, ISOLAMENTO DO
CORPO, LACRAÇÃO DA URNA COM
CASOS REGISTRADOS COM COVID-19

UND 5 Rs 385,00 R$ 1.925,00

TOTAL GERAL Rs 132.237,50

08 - DO CRONOGRÂMA T'ÍSICO-TINANCEIRO

O desembolso para fazer face aos custos com os fornecimentos correrá à conta das
dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município 2022, conforme
legislação vigente.

O8.O1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O8.244.OO13.2.O57.OOOO - Manutenção dos Senriços Eventuais.
3.3.9O.32.OO - Material. Bem Senz. para Destinação Gratuita:

A futura contratação tera vigência até 3llL2l2O22, contados a partir da assinatura do
contrato, devendo os valores pactuados serem fixos e irreajustáveis neste período.

Rua São José, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 0l 612.338/0001-67
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Os valores poderáo ser alterados, nos casos previstos pelo dispositivo no Art. 65 da Lei n"
8.666193, sempre através de Termos Aditivos em ordem crescente, observando os
respectivos créditos orçamentários.
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ANEXO II

PREGÃOPRESENCTAL N. O 1 /2O 22 I e.PL

TERMO DE CRTDENCIAMENTO
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

AO PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
LICTTAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL N" 01 l2O22lCPL
LICITANTE: (NOME DA EMPRESA)

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a). ...., portador(a) do RG sob o
no....... e inscrito no CPF sob o Í1o............ a participar da licitaçáo
instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO
MARANHÃO, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SOB O N" O1/2O22, na qualidade de
representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
empresa.. ....., bem como formular lances, renunciar direitos, desistir de
recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

L.ocal e Data.

(Assinatura e identiÍicação
do responsável pela licitante)

Rua Sâo José. No 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
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AI{EKO III

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA

A empresa inscrita no CNPJ sob o n"
sediada em por intermédio de seu representante legal o(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n" e inscrito no CPF n".
DDCLARÂMOS, que a empresa atende a todos os requisitos de

habilitação, bem como apresenta sLra proposta com indicaçáo do objeto e do preço oferecido os
quais atendem plenamente ao Eclital.

Local e Data.

Assinatura do Representante legal da licitante
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ANE;XO TV

DECLARACÃO DE DE FATO
IMPEDITTVO DA HABILITAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

AO PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA oo zuec TÃo
ucrreçÃo: pREGÃo eRESENCIAL N" or/2o22lcpL

A empresà 

-, 

signatária, inscrita no CNPJ sob o oo _, sediada na _ (endereço
completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, §
2.", da Lei Federal n." 8.666193, que até a presenre data nenhum fato ocorreu que a inabilite a
participar do Pregão Presencial n" O!|2O22|C'PL, e que contra ela náo existe nenhum pedido
de falência ou concordata.

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

Local e Data.

(Assinatura e identificação
do responsável pela licitantef

Rua São José. 1,,1'479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
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ANE:KO V

PREGÃO PRESINCIAL NO OLIzOzzICPlL

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARÂÇÃO DE CTIMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART.27. INCISO V. DA LEI N".
4.666193

AO PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
LTCITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N" O1 12022

Declaramos que não possuímos em nosso 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 condiçáo de aprendí2, a paÍtir dos 14 anos, nos termos do art. 27 da Lei n".
8.666193.

Local e Data.

(assinatura e identificação
do responsável pela licitantef

Rua São José, N'479. Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/flax: (99) 3553- I 098/1 0 I 9
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ANEXO VI -
MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCTAL No Otlzo2zle.Pl.
PROCESSO ADMINISTRATM N'O357.347 I 2022
CoNTRATO ADMTNISTRATTVO N" 0357.347 .§«l 2022

CONTRÂTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS
FUNERARIAS. TRANSLADO. SERVIÇO DE TANALO E ASSISTÊrCre FAMILIAR,
PARÂ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE SUCUPIRÂ DO RIACHÃO. MA.

"QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO
MARANHÃO, DO OUTRO a Empresa Inscrita no CNPJ No ...... NAS CONDIÇÕES
ABAIXO E SEGUINTES."

01- DAS PARTES

I.I-MUNICÍPIO DE SUCUrIRA DO zuACHÃO, ESTADO DO MARÁ,NHÃO, pessoa
jurídica de direito publico, inscritei no CNPJ sob o n" 74.6.96.4641OOO1-99, com sede
na Rua São José, rf479, Cei:tro, CBP: 65.668-000 - Sucupira do Riachão/MA, neste
ato representada pela Secretária Municipal de Assistência Social ......., brasileira,
portadora da Cédula de Identidade RG sob o no ...... SSP/....., inscrito no CPF sob o
n ....., residente e domiciliado nesra Cidade, doravante denominado, simplesmente,
CONTRATANTE;

L.2-.........., pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ uo ....,
representada pelo senhor (afportador (a) do R. G. N" ...... SsP/.....,residente e
domiciliado (al na Rua ...., no .., Cidade de ...., doravante denominada
simplesmente CONTRATADA.

02. DO SUPORTE LEGAL
2.1- Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Iei Federal
n" 1O.52Ol02 subsidiariamente pelo Decreto a" Ol2l2O2O, de 20 de Novembro de
2O2O, subsidiariamente com a tei Federal u". 8.883194 e ainda Lei Complementar
n" t23l2OO6 e Licitação PREGÃO PRESENCIÂL N" O1l2O22, do tipo MENOR PREçO
GLOBAL, sob o regime de EMPREITA,DÀ POR PREçO UNITÁRIO Processo
Administrativo no 0357.34712or22: e convenções estabelecidas neste Instrumento,
bem como nas normas inerentes a matéria e ainda no dito certame.

03. DO OBJETO

3.I-CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONTRATAçÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADO,
SERVIçO DE TANATO E ASSISTÊNCrA FATVTILIAR, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊTVCN SOCIAL DE SUCUPIRÂ

Rua São José, No 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 0l.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553- 1 098/1 0 I 9

E-mail : orefeitur:isucuniradoriachao@gmail.com ,ffi
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O8.O1 - SECRETARIA MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
oa.244.OO r 3.2.O57.OOOO - tenção dos Senriços Eventuais.
3.3.9O.32.OO - Material" Bem Serv. para Destinação Gratuita:

O8- PRAZO:
8.1-O PRÂZO d.e vigência cio presentc bontrato será de até 31-t L2t2022, corninício na
data da assinatura, podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo
Contratual, nos termos estabélecido§ pela Lei Federal n" A.6166 193 e alteraçôes
posteriores;

4.2- O prazo para início dos fornecimentos sera logo após a data da emissão da
respectiva Ordem de Fornecimentos;

8.3- Os prazos de início de etapas cle execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogaçáo mantida às demais Cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de
seu equilÍbrio econômico-Íinanceiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:
af Alteração do projeto ou especificaçÕes, pela Administraçáo;

Rua São Jcsó, f..1" "179, Centro . CEP: ó5668-000 - CNPJ: 0l.612.338/00C1-67
!:o;rr:/i:':: (99) 355i- i 09S/l 0 i 9

E-mail : :;r:fei1.:.": .'ú.-ri)irídGriirh:ror3gmail.com @

DO RIACHÃO - MA, em conformidade com Anexo I (Termo de Referência) e Proposta de
Preços da Licitante;

3.2- Para a execuÇáo do objeto deste Contrato, deverá a CONTRÂTADA obedecer as
instruções e orientações do setor da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o
Íiel cumprimento ora contratados.
04- DO REGTME DE EXECUÇÃO
4.1- Os fornecimentos seráo feitos em conformidade com os termos da Licitaçáo, Pregão
Presencial f OLl2O22, do tipo MENOR PREçO GLOBAL, de execução indireta sob o regime
de EMPREITADA POR PREçO üNITÁRIO, nos termos estatuídos pelo Art. 06, Inciso VIII,
alínea "a" da l,ei n" 8.666193.

05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL
5.1- O presente Instrumento Contratuai foi firmado em decorrência do Despacho
Homologatório e Adjudicatório peia Secretária Municipal, concernente à Licitaçáo
instaurada na modalidade PRECÂO PRESENCIAL No O7-12O22 Processo
Administrativo n" 0357.31712o.2,2 e Ce coaíormidade com os ditames da Lei n"
8.6,66 I 93 e alterações poste"i<,:.::.

()6- DO VALOR
6.1-O VALOR GLOB-{L, para o Forrrecimento cios objetos, para Secretaria Municipal de
Assistência Social, objeto deste Con+-rato no valor de R$ .......(............).

07- DOTAçÃO ORÇAMENTARTA
7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotaçáo
Orçamentária:

FONTE DE RECURSO: TESOURO MUNICIPALI
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b) Superveniência de fato excepciongl ou imprevisÍvel, estranho à vontade das partes
que altere fundamentalmente a:.ccr:Cições de e:<ecuÇão do contrato;
c| InterrupÇão de execuçáo do centra-Eo Çru diminuição do ritmo do trabalho por ordem
e no interesse da Administração;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei;
e) Impedimento de execução dc contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administraçáo em documento contemporâneo a sua ocorrência;

f) Omissáo ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, irnpedimento ou retardamento na
execução do contrato, sem prejuízo ders sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

09- DAS CONDIçÔES DE PAGA}ITENT'O
9.1- Os pagamentos serão efetuados cr.través cie transferência eletrônica diretamente na
conta corrente do CONTRATADO na Tesouraria da CONTRATANTE;
9.2- Os pagamentos serão realizados conforme a execução dos fornecimentos, em até
05 (cinco) dias contados da data de,ernissáo da nota fiscal (DANFE), condicionados a
Ordem de Fornecirnento devidamente átestados pelo setor competente.

10.1- Os preços dos objetos em,referência seráo fixos e não sofreráo reajuste durante a
vigência deste Contrato, de acordo ccm os termos estabelecidos pela legislaçáo vigente
e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato;

LO.2- No caso de prorrogaçáo do Contrato, só podera haver reajuste, se existir acordo
entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido
pelo Governo Federal.
11- DAS PENALIDADES

11.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a
CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE,
garantida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;

I-1-.l.2- Multas;

11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar
com a Administração pelo prazo de 08 (oito) meses;

11.1.4- Declaraçáo de inidoneidade para lici'iar ou contratar com a Administraçáo
enquanto perd.urarem os motivos determinados da puniçáo ou até que seja promovida
a reabilitação perante a CONTRAT.ê,SITE.

12- MULTAS
Lz.L- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou
ainda situações que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas
seguintes multas:

Rua São José, N'479, Centro - CEP: 55668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fons/far: (99) 3553-l 098/1 0l 9
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(a Por dia que exceder o prazo de entrega Co material, O,Olyo (um centésimo pôr cento)
do valor atualizado do contrato;

b) Multas variáveis de lo/o (um por cento) do 'zalor atualízado do contrato:
b.1l - Se a entrega do material náo atendei'o andamento de acordo com Cronograma;
b.2l - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as normas,
manuais, instruções e especificaçÕes;

L2.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:
12.L.3- A CONTRATADI$. terá o limite de 03 (três) dias uteis, contados da data da
publicação da penalidade no orgão oÍicial, para recolher a multa aos cofres do
Município;
12.1.4- Os recursos contra a rnulta aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05
(cinco) dias uteis, nas condiçôes do Art. 1O9, inciso I, alínea "f' da Lei n" 8.666193.
13- DA RESCTSÃO
13.1- Constitui motivo para rescisáo deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 78 da
Lei n" 8.666193, atualízada pela Lei n" 8.883/9a;
L3.2- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

af Amigável - pcr acordo entre as partes, reduzida a rermo no processo de licitaçáo,
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos

enumeraclos nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n" 8.666193;
c) Judicial - nos tei-mos d.ai L.egislaçáo Processual.

14- DA ALTERAçÃO DG COr{',ftiATO

l4.L'O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo
65 da I-eí8666193 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante
aditivo contratual e, em especial, nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela COIÍTRATANTE:

al Quando houver modiÍicação das especificações, para melhor adequaçáo técnica
aos seus objetivos;

bf Quando necessária a modificaçáo do valor con[i'atual em decorrência de acréscimo

ou diminuição quantitativa de seu o§eto, nos iimites permitidos pela Lei Federal n.o

8.6661e3;

4.L.2'A CONTRATADA Íica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos otl supressões que se fizerem os materiais, em até 25%o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do ccntraro;

14.1.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentaçáo da

Rua São José, No 479.Cefiío 'CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0C0t-67
Fone/fax: (99) 3553- I 098/l 0 I 9
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proposta, de comprovada reperc'Lrssãro nos preços cont-ratados, implicaráo a revisão

destes para mais ou menos, conforme o caso;

L4.L.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aLrmente os encargos da

CONTRATADA, a CONTRATAME deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio

econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6" do Art. 65 da Lei Federal

n" 8.666193;

14.1.5- As alterações do valor do con':rato, deccrrente de modiÍicaçáo de quantitativos

previstos, revisão de preços bem corns e pÍ'orrogação de prazos e o seu desequilíbrio

financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas Ce Termo de Aditamento, pôr acordo das

partes, conforme disposição legal conti.d': no aríJgo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei

8.6661e3.

15- DAS OBRIGAçÕES DÂ CC:l:.i1j.'..:l,rDfi

15.1- O Contrato deverá ser er(eci.,.i:rdc ileim:iit: de ilcc.ri'do com as ciáusulas avençadas,
sendo obrigações da CONTR.A1TI.DA:

a) Executar os serviços, objetc ,jo presente Contrato, com absoluta diligencia e
perfeição;

bl A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, det-eitos ou incorreções resultantes dos serviços, objeto deste
in strumento contratual ;

c) A CONTR.II'TADA é responsár,el peios danos causados diretamente à Administraçáo
ou a terceiros, decorrentes de sua cr.llpa o'.r dolo na execuçáo do contrato, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilioade a Íiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo órgáo
interessado;
15.2' Os acréscimos, supressôes ou modiÍicações que incorram os fornecimentos
complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão
objetos de alterações unilateral do Cor:trato, e serão formalizados através de um único
documento, quando do recebimento cc objeto ora contratado;

15.3- A CONTRATAD.*,'é responuâveli"cics:encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais
e comerciais, resultantes .la execução Ceste Cor:tratc;

15.4- A CONTRATADA responsabiiiza-se pelo Íiel cumprimento das obrigações
pertinentes aos Fornecimentcs objeto deste Contrato;

15.5- A CONTRATADA Íica ciente c sL- responsablltza pelos fornecimentos de acordo
com o Anexo, com acompanhamento através dos seus Secretários, que se encarregará
de repassar as orientações para a reaiizaçáo do mesnno;

16-DAS RESPONSABILTDIIDE$ Dü OON"RA?'Á,NTE
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16.1- A CONTRÂTANTE se responsr:iiiliza pe.lc pagamento nas condições estabelecidas
neste Instrumento; 

,

16.2-Fica a Secretaria cle . Sqlidc da . CÇNTRATANTE, responsável pelo
acompanhamento da execuçáo objeio .leste Instrunrcntc Contratual;

16.3- Publicar o Extrato deste Instn-rinento na forma da Lei;

16.4- Fornecer à CONTRPàTAilrl toaa;: as orientações e subsídios necessarios ao bom e
Íiel cumprimento do objetc der:tc Ccntrato;

16.5- Notificar a COIITRAT ê-Dí; no caso rla existência de alguma contrariedade
relacionada aos serviços prestadou e a:.rdamcnto.

17- DA VTNCULAçÃO

17.l- O presente Contrato vinc'.ria-Ge Íio Processo Administrativo n" 0357. g47 12Cl22
- Pregão Presencial no Ollãf.?}:i, e ;:us ancxos, bem como a proposta apresentada,
vencedores do certame. i

18- DO DOMICÍLIO tr FORO
18.1- As partes elegem como Coraiciii:,ieàat, o Foro da Comarca de São João dos Patos,
Estado do Maranhão, para dilimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato,
excluindo-se qualquer outro por nia;.Ir.privilegiado que sejam desde que não possam ser
resolvidas amigavelmente.

19. DA ASSINATUII,A
19.1- E, por estarem devidarne;rte acordados, declara as partes aceitarem as

disposições estabeleciclas nas Clausulas deste insti-urmento, sujeitando-se as normas
contidas na Lei Federal n" 8.666 193,' a'tualizada pela Lei n". 8.883194, bem como as
demais normas complementa:er, assjinando este Contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, juntarnente cam.02 jCuas) testemunhas.

Municipal de Assistência Social

CONTRATADA:

CPF I{"
Representante legal

Rua S": loló. Ii" :179. Ce;rrr; - cpr: osoog-oo0 - GNPJ: 01.612.338/0001-67

, Fone/fa':: (99) 3553-109S/lü19
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CONTRATANTE;
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TESTEMUNHA.S:

,:

R'. : S: r Jc;;l, : i' :,71, C'-'. .o - CEP: 65668-000 - CNPJ: 0l.612.338/C0Cl-67
I. -'.;:.'-;::: (99) 3553-I098i i0l9
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