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PROCESSO ADMINISTRATM N": 0372.362 I 2022.
LICITAçÃO N": 02 I 2022 I CPL.
MODALIDADE: Convite;
TIPO: Menor preÇo global;
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preÇo global;
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de roço manual de
margens de estradas vicinais no Município de Sucupira do Riacháo/MA, em
conformidade com o Anexo I (Projeto Básico).
ENTIDADE PROMOTORA: MunicÍpio de Sucupira do Riacháo, Estado do Maranháo.
DATA E HORA: A abertura do certame ocorrerá dia24 de março de 2022, às 09:00 h;
ENDEREçO: Rua Sáo José, n" 477, Centro - Sucupira do Riachão/MA;
RECURSOS: Tesouro Municipal;
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal no 5.666193 e alterações posteriores, bem como
disposições do Edita-i.

O Município de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, através da
Prefeitura Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação/CPl, torna
publico para conhecimento dos interessados que realizará licitaçáo na modalidade Convite,
tipo menor preÇo global, sob o regime de execuçáo, empreitada por preÇo globaJ, regida pela
Lei Federal n" 8.666193, e suas alterações posteriores, bem como disposições contidas no
presente Edital e seus Anexos.

O recebimento dos envelopes lacrados contendo em separado os documentos de
HABILITAçÃO "Envelope no 01" e PROPOSTA DE PREçOS "Envelope ífO2" seráo
realizados no dia e hora supracitados, procedendo-se no dia e hora a abertura do Envelope
n" 01, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua São José, n" 477, Centro - Sucupira
do Riachão/MA. A licitaçáo se regerá conforme as condições seguintes:

Se no dia previsto para abertura da Licitação náo houver expediente, o
recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Convite seráo rea-lizados
no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal.

1. OBJETO DA LrCrrAÇÃO
1. 1. A presente Licitação tem como objeto a Contrataçáo de empresa para prestação

de serviços de roço manua-l de margens de estradas vicinais no Município de
Sucupira do Riachão/MA, em conformidade com o Anexo I (Projeto Básico).

2. CONDrÇÔES DE PARTTCTPAçÃO

2.1. Poderão participar da licitaçáo empresas devidamente cadastrada junto a órgáo da
Administraçáo Pública Federal, Estadual e Municipal, ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento ate 24 (vinte quatro) horas anteriores a data
do recebimento das propostas, observadas a necessária qualiÍicação.

2.2. Os interessados poderão ser representados no procedimento licitatório por pessoa
devidamente credenciada, desde que possua plenos poderes, inclusive
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renúncia ao direito de interposição de recursos.

2.3. Os interessados que se frzerern representar por sócio gerente, diretor ou
administrador deverão apresentar registro, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, juntamente com a cédula de identidade ou documento equivalente.

2.4. Os documentos enumerados no item 2.3 deveráo ser apresentados até o início da
sessão de abertura do envelope de habilitaçáo.

2.5. Náo poderáo participar direta ou indiretamente deste certame serúdor ou
dirigente do órgáo contratante e do responsável por esta licitaçáo, bem como o autor
do projeto, básica ou executiva, em conformidade com o enunciado no Art. 9", da Lei
Federal n" 8.666193.

2.6. Nenhum interessado poderá parücipar da presente licitaçáo representando mais
de um licitante.

2.7. Na hipótese de interrupçáo e conseqüente reabertura das sessões de recepção
e/ou julgamento da habilitaçáo e da proposta, os licitantes poderão fazer-se
representar pelos mesrnos mandatários designados para a sessão inicial. Havendo
designaçáo de novos representantes, estes deverão atender às exigências do ilern 2.2
deste Edital.

2.8. Ê, facultada ao iicitante a apresentaçáo do credenciamento previsto nos itens 2.2 e
2.3 deste Edital no momento da abertura dos trabalhos, aquele que náo o

apresentar estará impedido de se manifestar durante o procedimento licitatório.

2.9. É vedada a participaçáo de consórcios nesta licitação.

3. DA DOCUMENTAçÃO E PROPOSTA

3. 1. No dia, hora e local indicado no preâmbu1o, os interessados entregarão, através de
seu representante legal ou pessoa credenciada, 02 (dois) envelopes à Comissão
Permanente de Licitação/CPl, devidamente lacrados, a saber:

EIWELOPE N" 01
* Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão/MA;
* Comissão Permanente de Licitação/CPl
* Nome e endereço do licitantes;
" Número e data do Convite;
" A palawa "DOCUMENTAçÃO"

ENVELOPE N" 02
* Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão/MA;
* Comissão Permanente de Licitaçáo/CPl;
* Nome e endereço do licitante;
* Número e data do Convite;
" A palawa "PROPOSTA»

DÕ
Admini

3.2 - DOCUMENTAçÃO - O envelope n" O1 deverá conter, em original ou
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processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópias simples desde que
acompanhadas dos originais para que após a conferência sejam autenticadas por membros
da Comissáo, com antecedência de alé 24 (vinte e quatro) horas do recebimento dos
envelopes, ou ainda por publicaçáo em órgáo de imprensa oÍicial, os seguintes documentos:

3.2.L - PARA HABTLTTAçÃO
3.2.7.7 - Habilitaçã.o Jttndica.
A) Registro comercial, no caso de empresa individual ou Ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso de sociedade por ações.

B) Cópia de documentos pessoais dos sócios e/ou proprietário.

3.2.7.2 - Regularidade FÍscal.
Af Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
B) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da

União, com abrangência inclusive as contribuições sociais previstas nas a,líneas 'a' a 'd'do
parágrafo unico do art. 1 1 da Lei n" 8.21211991.

C) Certifrcado de Regularidade do FGTS - CRF.
D) Certidáo Negaüva de Débito expedida pela Fazenda Municipal referente ao Imposto

Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).
E) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
F) Certidão Negativa de Débito e Dívida Ativa, junto aFazenda Estadual.
Gf Certidão Específrca e Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado, sede do

domicílio da licitante.
Hf Alvará de localizaçáo e funcionamento vigente.

3.2.7.3 - Qualificaçã.o Técnica,
A) Apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de

direito público ou privado.

3. 2. 7. 4 - QualificaçAo econômico-Jinanceira.
A) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da l,ei, que comprove a boa situação financeira da
empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços proüsórios.

Bf Certidáo Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.

Parâgrafo Único) - A d"oanmentaçao relatiua à habititação, poderá ser disr,ensada no
todo ou em pante, comfulcro no ArÍ. 32, pardgrafo 1" da Lei 8.666/ 93.

3.3. PROPOSTA - O envelope n" 02 deverá conter, em 01 (uma) via proposta
datilografada em papel timbrado do licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datadas e assinadas e deverá conter:

3.3.1. Prazo de validade da proposta cie até 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data da licitação, ficando estabelecido que somente se não ocorrer o empenho, neste
pÍazo, Íica o fornecedor liberado para optar pelo cancelamento ou pelo pedido de
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reajuste da sua proposta.

3.3.2. EspeciÍicação, quantitativos, valores unitários e totais dos itens constantes no
Anexo I (Projeto Básico) em moeda corrente.

3.3.3. Dados bancários da licitante.

3.3.4. Declaraçáo de que nos preÇos apresentados, estáo incluídos todos os custos
necessários à perfeita execução do objeto pretendido.

3.4. Não seráo consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como,
aqueles que conüverem recursos, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar
dubiedade, principalmente em relaçáo a valores, bem como as que apresentarem preço
global ou unitário simbólico, irrisório ou de vaJor zero.

3.5. A proposta vencedora será aquela que apresentar menor preço globa1.

3.6. A proposta, rlÍr:a vez aberta, vincula o licitante, obrigando-o a executar os serviços
licitados caso the seja adjudicado o objeto.

3.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem náo prevista no Edital, nem preço
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

4. JULGAMENTO

4.1. Habilitação

4.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope no 01, contendo da
documentaçáo relativa ao envelope n." 01, contendo a documentaçáo relativa à
habilitação dos concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes
presentes e membros da Comissão Permanente de LicitaçáolCPL.

4.L.2- Apos a apreciação dos documentos exigidos, a Comissão Permanente de
Licitação/CPl declarará habilitados os licitantes que os apresentarem na
forma indiciada neste Edital;

4.I.3. Não havendo impugnações quanto a habilitaçáo, os licitantes poderáo,
unanimemente, desistir da interposição de recursos, o que constará em Ata, procedendo-se
à abertura dos envelopes n" 02, dos concorrentes habiiitados;

4.1.4. Aos concorrentes inabilitados serão devolvidos os envelopes fechados contendo
as respectivas propostas, desde que náo tenha havido recursos ou após sua denegação;

4.1.5. Havendo interposição de recursos, a Comissão Permanente de Licttação/CPL
suspenderá a sessáo lavrando-se Ata circunstanciada dos trabalhos até entáo executados e

comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, aos
licitantes habilitados, data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese os envelopes no

O2, deúdarnente lacrados e rubricados pelos presentes, perÍnaneceráo, até que se reabra a
sessáo, sob guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão

I
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Licitação/CPL.

4.2. Propostas

4.2.1. Após a abertura dos envelopes de n.o 02, a Comissão Permanente de
Licitação/CPL, divulgará aos licitantes presentes as condições oferecidas pelos
participantes habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos mesmos e membros da
Comissão Permanente de Licitação/CPl.

4.2.2. A Comissão Permanente de Licitação/CPl poderá, a seu critério, exigir
comprovaçáo documental adicional de informaçÕes contidas nas propostas.

4.2.3. Será declarado vencedor o participante que oferecer o menor preço por global,
dentro das condições exigidas no Edital. Obedecendo ao controle dos preços unitárrios de
cada item da planilha, no qual o critério de aceitabilidade como preÇo máímo serão os
contidos na planilha orçaÍnentária do Prcjeto Básico.

4.2.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classiÍicação se fará
obrigatoriamente por sorteio, na presença de todos os licitantes.

4.2.5. Colocar-se-ão à disposiçáo dos interessados o resultado da licitação e os mapas
de apuraçáo e classiÍicação elaborados segundo o critério de julgamento.

s. ADJUDTCAçÃO E HOMOLOGAçÃO

5.1. Náo havendo interposiçáo de recursos quanto ao resultado dalicitaçáo, ou após o
seu julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão
Permanente de Licitação/CPl adjudicar o objeto da licitaçáo ao vencedor,
submetendo ta-l decisão a Autoridade Competente.

5.2. A Autoridade Competente, poderá revogar a licitaçáo por razões de interesse
público, devendo anulá-la, de oÍicio ou por provocaçáo de terceiros, quando o motivo
assim justiÍicar.

5.3. Não havendo recursos e homologada a licitaçáo será convocado o vencedor püà,
no prazo de 05 (cinco) dias assinar o contrato e receber a Nota de Empenho.

5.4. Ocorrendo desatendimento ao prazo estabelecido em 5.3, a Autoridade
Competente convocará, segundo a ordem de classificaçáo, outro licitante, se náo
preferir proceder a nova licitaçáo.

5.5. Atendida a convocaçáo o iicitante celebrará o contrato desde que aceite as mesmas
condições da proposta do concorrente desistente, inclusive quanto ao preço, de
acordo com o Art.64 da Lei n" 8.666193 e suas alterações.

6. TNADTMPLEMENTO E SANçÔES
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deverá na oportunidade fornecer o número da conta e agência onde
crédito na tesouraria da Prefeitura Municipal.

9. RECURSOS ADMINISTRATTVOS
9.1. Dos atos da administraçáo decorrentes da aplicaçáo deste Edital, cabem

§?

6.1. O atraso injusüÍicado no cumprimento do objeto do contrato sujeitará o

fornecedor à multa de mora correspondente a 00,57o ao dia, sobre o vaLor dos
produtos a serem fornecidos enquanto perdurar o inadimplemento.

6.2. Alérn de multa aludida em 6.1, a Prefeitura Municipal poderá garantida a prévia
defesa, aplicar ao licitante vencedor, na hipótese de inexecuçáo total ou parcial do
contrato, as seguintes sanções:

6.2.7. Advertência
6.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da quantidade não fornecida dos
produtos, nos casos que ensejarn sua rescisão determinada por ato unilateral e

escrita da Frefeitura Municipal.

6.2.3. Suspensáo temporária de participar em licitaçáo e impedimento de contratar
com a Administraçáo por prazo não superior a 02 (dois) aÍlos.

6.2.4. Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administraçáo
púbica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo.

6.3. As sanções previstas nos subitens 6.2.1, 6.2.3 e 6.2.4 poderáo ser aplicadas
juntamente com a prevista ern 6.2.2.

7. RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO

7.1. O objeto desta licitaçáo será recebido recebida provisoriamente, pela Prefeitura
Municipal, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até
quinze dias da comunicaçáo escrita do contratado de que os serviços foram
concluídos.

7.2. Apos o recebimento provisório, o servidor ou comissáo designada pela autoridade
competente, receberá definitivamente os serviços, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observação hábil, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, Íicando o contratado
obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir, as suas expensas, no total ou em
partes, o objeto do contrato em que se verificarem úcios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados.

8. PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado mediante apresentaçáo de Documento Fiscal,

acompanhada das Certidões de Regularidade e devidamente atestada pelo setor
competente, até o último dia util do mês subsequente, para que o licitante vencedor

o

9.1.1. Recursos no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimaçáo do ato da

Rua Sáo José, n" 477, Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/MA



'li ).

:.}.|,

Prêfêituro Munkipol de

§UClJPIRA
DOFüAC}{AC}
Administrondo poro o povo

ff

lavratura da data, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulaçáo ou renovaçáo da licitaçáo;
d) indeferimento do pedido de inscriçáo em registro cadastral, sua alteraçáo

ou cancelamento.

9.7.2. Representação, no prazo de O5 (cinco) dias uteis da intimaçáo da decisão
relacionada com o objetivo da licitaçáo ou do contrato, de que não caiba
recurso hierárquico.

9.1.3. Pedido de reconsideração, de decisáo da Autoridade Competente na
hipótese do Inciso III, da alínea "f' do art. 1O9 da Lei Federal 8.666193, no
prazo de 1O (dez) dias úteis da intimaçáo do ato.

9.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio do que praticou o ato
recorrido.

10. DOS RBCURSOS ORçAMENTÁRrOS
10.1. Os recursos orçamentários para fazer face às despesas desta licitação correrão

por conta da seguinte dotaçáo orçamentária:

r Unidade Orçamentária: O7.O1 - Secretaria Municipal de Iafraestrutura.

. Projeto/Atividade: 15.451.OO10.1O45.OOOO - Melhoria e Manutenção dos Senriços
Públicos.

o Natureza da Despesa: 3.3.9O.39.OO - Outros Senriços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

11. DAS DrSPO$çÔBS CpnerS.
1 1.1. Além das disposições deste Convite, as propostas e os contratos delas

decorrentes sujeitam-se à Legislaçáo vigente, Lei Federal n" 8.666193 e a-lterações
posteriores, bem como disposições deste Editai e anexos.

1I.2. O licitante vencedor Íicará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões nas quantidades especificadas no Anexo I,
limitada as alterações até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
contratado.

11.3. A Administraçáo poderá revogar ou anular esta licitaçáo nos termos do artigo 49
da Lei n." 8.666193.

L1.4. A Comissáo prestará todos os esclarecimentos e informações adicionais
eventualmente necessárias sobre o certame, na sede da Prefeitura Municipal, a
Rua Sáo José, rf 477, Centro - Sucupira do Riachão/MA, estando
atendimento, no horário normal de expediente.

11.5. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação será
reaJizada no primeiro dia util subseqüente, no mesmo horário e local
preâmbulo deste Edital.

no

11.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
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incluir-se-á o dia do vencimento.
71.7. Para Íins de dirimir controvérsias decorrentes desta licitaçáo, será considerado

domicílio contratua-l eleito pelas partes, à Cidade de Sáo João dos Patos/MA, sendo
unicamente competente o respectivo Foro.

1 1.8 - Integram o presente Edital, independentemente de transcrição:

ANEXO I: EspeciÍicaçáo do Objeto (Projeto Básico);

ANEXO II: Modelo de Carta Credencial;

ANEXO III: Declaração de Curnprimento ao Art. 27 , inciso V, da l-ei 8.666193;

ANEXO IV: Minuta do Contrato

Sucupira do Riacháo - MA, 16 de marÇo de 2022

SE WARLEN BARBOSA SI

Presidente da CPL
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ANEXO I

PR@'DTO BÁS,ICO
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clestnv0lvimelltrl
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sLlasl,.ropricdatlesrLlliiis.S('fillcaliZxi-.lo01.0ço(j$llrtcreisilil.citlrccsqLlCl.(lltltcl.lltlcc]ril

e5Ilccificôdo. 
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c\'''(rLll\ ri:L r'ira d')j

srt\iiços que ocorrerar) poi' ocl-isiiio '"lc 
ercctrçio rlos sc§iços dc roço illts ttrfl(i§s \itir'rri:

QLtalquerdiscrcp:irtciltllo]11o1-1,]Cllt0tlaexccttçlitlserái]il.inli,'iapellLl-iscelizliçir,lcr,:rci.lllpcllt

P.cititura , - ..Lir:.r., rs tll
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()l)rr. teis c()11)0:

r \ltrbilizaçiltr d uliliziição iic ttltt iprtilctl Lt-i

r l) llca da r:brrl

r l\{obiliznção e lÍânsporle de 1:c'sstxl c cle cquipailtctrto etc-

ttluipametltos e ierrilnlÊntirs a scrcm lltilizlldo lla exccuç'o do scrr iço

r ltl]çít(lcirtl eclLrip.rda conl lTlotol J\)i5 leillPoj

r llo,r:acltirltt,]:rrlrtltl

o \llchldtt, enl(rila c fhüilo'

. \l01ostllll.

Os serviçtls sÍlràô iniciados lclgo ap(rs a L'Irlissão clr orclent de sct viço
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cronogrâll1 â Íisico-financeirt:
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a pista de rnlanrcrrto, inclui-se e subtraçÍo cle áruores de atú t)'15ttr cle diârnet:'tl'
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r
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* € anotaçâo
''!, Ê Lei no 6

Pâgrna 111

dê Responsabilidadê Técnicà - ÂRT , {J E Â -. hâ Â
,196, de 7 dê dàzê.nbro dc 1977 \- Í\ L- 

'L 
- I " Í IFr

ÂRT OBRÀ / SERVIÇÔ
No MÂ202205031§9

crrnselho Regionâl dê lngãnharia e Agronomiã dt lstado do Màrlnhâo
INICIÂL

- 

1. Rêrpsn9álal Íácôico
RóMULo §Â souSÂ
:íiirro prclissronàl Él.lÔE§HÊlRO CIVIL RNP 112051182E

Rêgl3lro: 1'12ütllt2lMA

2. Dado3 do CorlÍôlo

Cortralanle MuNlClplO DÊ §UgUplRA OO RIACíÂo

RUÁ RTjA SÁO JOsÉ

CamFlemên1o'

C dedê SúCüP|RÂ 90 R|ÀCHÃO

ôPFICNpJ 0,1.612_33Et{Eaí€'

l.j' 17§

BarÍo cÉl{ÍRô
:ap 65ô680e0

ÔcnÍâto Nào .r p§.lllc.<to

Vêlor RS 17t.99E,6,1

Âqão Instrl{rciÕna1 AgÍiôultur. larnlll.r

Célêbrado êrn

Tipo da aontrataÍ]t€r F§to{ Jütitllc, dê r}nlio Públlco

- 

l. Dâdo§ da olra./Sarviço

RUA RUÂ SÁO JOSÊ

aofiplêmentc

No {7t
Flârr.í] CEI{TRO

lJF. i{Â cÉP 653ôt000

Cooídénadas G?oqrá6cas 08'?'at.as'S, {3'31'2ô.0t"YV

Cóõrgo §io kp.clítcado
Ôpr/cNpJ 01.612.3JtmO{'íô7

C'dadê SUCUPIRÂ ôô RlÀCxÀÔ

llatâ rie lníclô 17l021:lôil2 Prev6âo de !ámlno 23r0rr2022

F;nalrdêde Rurll
P.opr€tánor lru}{lclPlo oÊ aucUPlRÂ oo RlÁCllÀO

- 

a. Anvidâdo Tósnl€t

93,84m35 " ErâbôÉçào íà ôíçânBntô, PÀl§ Ôlsiro > oRôANlzÂçÀo pÁlsAcisÍlcA > á4o13 - DE

R§MÔÇÀÔ OE ARVOÊSS

Ârós á oôncÍusào das e{vlósd€s lScfllcs3 o píoÍss,oô5l dêv€ píôcêdêr á btirt dê31, ÂRT

- 

5. Obsêavâçóe.

oRçAMENÍo pÂRÂ RôCÂDA M^NUÀL eM EsrRÂDÂs vlctNA!§ § cAMtNHos oo MulltclPlÕ oe sucuPlRÂ Do RlAcSÃô - MÂ

_ 6. Oêcraaaçôôs

_ 7. Efiüdrdê de cla!§a

Sl-v:\! |CAC4C JE ENÍ,OADE DE aLÂSSF i1fii§r182.8
I Asslnrúrâ§

Dôc1ar,, s4rêm vadsderâ5 rÊ i.ÍofmrÉa§ âÔlr,la a 059.1,11 .46156

u{rclP,o oÊ §L}cl]PtÂ^ c'o À,Âcl-tÁo. cilP.l

- Cláüsütâ aômpmnís§óna QurtqL]êr .on§irô ô! l(igiô àrgnãds da prê§sni. colllr:ilo, bÊm coríro 3uâ inlôQrêtaçáê ou êxecr.§êo, §õ.1 rsGolúdô pô.

ê,b{trâsêm doacordommâLêloo 930?. dê 23 dê sêt6mbrô de 1§96 Êôr nrêíô do l:ent ú ds M€d€çáo € Âài1r!86n1 - CMÂ ündrlado âo CIie-MÂ
rô§ leÍilro9.to rêcê5clivo íêguleílêntÔ d6 áibiíàgrm qu3, êxpre3§IÍnên@ à3 pâr1ê§ d€dâêín aônco.dar

- Dsclsrc qu. âsrru .ufipnndo âê l€grás d€ acô6§rblii.iâd. ,r.vrtâs nâs normâs iàc11Éás d. Â8Ní. nâ lô9i61âÉo êúFêcinca ô-no .16(,rl, ns,*12oo4 a@{g*.&ríg*.*,

- 

9. l.loriitrgã.3
. Â ÀâT á Yálds 3ômênb qtshdo quiàda. rÍiâd;.ít§ lprsssntaçáo do.oílprolanls dÔ psoomrntrÔ ou coírf§.ên.rã no §ra do cr€3

- 

10. Vâlor

Valoí dâ AR'l R$ 133,94 Req;§irâda êm 1tr0212022 vêlor pàsô R3 ?}t,gt Nôsso Núôrêro 3303715743

Â lltódrdrdê dôí3 ÂRl9ôó. iâr v6rt idô om: n!F6:,..rô.",tá.4ir...Às b'/Pobt o:, .ôrô à ih.!ê lyZ2Y

rô!rce êô 21,ô2,202? À! S:45'06 po! . rp t31 ?: 181 64

Íê1. í*) 2r6.83)i)

ráLeór64&d€õ.dri!
Ê& €& ?16€S §çffi§§â

illri.r



DC
Admini

Preíeituro Municipoldê

strondo poro o povo

coMrITE N" O2|2O22|CPL
ANEXO II

Papel Timbrado da Empresa

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
DE R.EPRESENTANTE

À
coMrssÃo PERMANENTE DE LICITAç ãtO I CpI,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA
coNvITE N" 02 I 2022 I CPL.

O abaixo assinado, na qualidade de representante lega1 da Empresâ..............,
vem pela presente inÍbrmar que o Sr. é pessoa designada pela Empresa para
representá-la perante essa Comissão, inclusive com poderes paÍa renunciar ao direito de

interposiçáo ou desistir de recursos, em qualquer fase da licitaçáo em epígrafe.

Atenciosarnente,

Assinatura do representante da licitante

Rua Sáo José, n" 477, Cenlro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/MA

\. "; f,f ,.i



Pr€fêituro Munkipol de

§UCI'PIRA
MRIAC}.HO
Administrondo poro o povo

corwrrE N" o2l2o22lcPl
ANEXO III

Papel Timbrado da Firma

DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO DO ART. 27, INCISO V, DA e.6,66193

À
coMrssÃo PERMANENTE DE LICITAçÃO I CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA
coNvrTE N" 02 I 20/22 I cPL.

....., inscrita no CNPJ n." por intermédio
de seu representante legal, Sr. (a) portador (a) da carteira de identidade n."

...........e do CPF n.o .........................D8CL4R4, para fins do disposto no inciso
V, do art.27 da lei 8.666, de 21de junho de 1993, acrescido pela lei n." 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que náo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigou ou
insalubre e:

( ) não emprega menor de dezesseis anos;

( ) nào emprega menor, a partir de quatorze aÍlos, na condição de aprendiz.

Local e data

Nome
/rssinatura do representante cia licitante

Rua Sáo José. n" 477, Centro - CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riacháo/MA



§UC1JPIRA
rx3FüACHAÕ
Administrondo poÍo o povo

cor{vrTE N" o2l2o22l cPL
ÀNEXO IV

MINUTA DE CONTRATO N" 

-12022.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAçÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRÂM O MUNICIPIO
DE SUCUPIRÁ DO RIACHÃO, ESTADO DO
MARANHÃO E A EMPRTSA í.*****iÊ********.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o Municíplo de
Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, pessoa jurÍdica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o no 01.612.338/0001-67, situado na Rua São José, n" 477, Centro -
CEP: 65.668-OO - Sucupira do Riacháo/MA, neste ato representado por *****************,

brasileiro(a), casado(a), portador(a) do RG sob o no ********, inscrito(a) no CPF sob o n"
Íesidente e domicilíado(a) na ***"****, doravante denominada simplesmente

ContrataÍrte. E, de outro lado a empresa >>>>>>>>>>, pessoa jurÍdica de direito privado,
inscrita no CNPJ no >>>>>>>>>>>, com sede à >>>>>>>>>>>>>, neste ato representada na
forma de seu Ato Constitutivo, por >>>>>>>>>>>, brasileiro, >>>>>>>, portador de RG n"

simplesmente Contratada, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente

Contrato, que se regará pela Lei í\." a.566/93, e suas alteraçÕes, a legislaçáo que rege a
espécie, atendidas as cláusuias e condiçóes que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRÀ - O presente instrumento tem como objeto a Contrataçã.o de
emprescl parL prestdçao de sertiços de roço mo,nuol de margens de estfo;do,s uicinais
no Municipio de Sucupira do Ridchão/[/IA, em conformidade com o Anexo I (Projeto
Básico) e proposta de preços da licitalte.

CLÁUSULÀ SEIGUNDA - E de exclusiva responsabilidade da Contratada o pessoal
empregado nos serviços, o qual náo terá, com a Contratânte, nenhum únculo empregatÍcio.

CLÁUSULA TERCEIRÂ - A Contratada se compromete, nâ execuçáo deste Contrato, a
observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da
aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos
necessários à execuçào deste Contrâto.

CLÁUSULA QUARTA - Aos serviços orâ contratados seráo executados conforme as
especificações exigidas pela Contratânte.

CLÁU5ULA QUINTA - A Coniratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela
perfeita qualidade técnica dos serrriços, quanto ao processo de aplicação dos materiais,
inclusive suas quantidades, cornpetinCo{he, também, a dos serviços que, náo aceitos pela
frscalizaçáo dâ Contratante, dei'a'm sel refeitos.

CLÁUSULA SEXTA - A Contratante inciicará um responsável como seu preposto, para
exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora contratados.

Rua Sáo José, n" 177, Centro - CEP: 65.668-00C - Sucupira do Riacháo/MA
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CLÁUSULA SÉttUe - A Contratada se obriga a atender, imediatamente, todas as
solicitaÇões da Íiscalizaçâo da Contratante, relativamente aos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA - A Contratada manterá perÍnanentemente, na direção dos serviços,
um proÍissional qualiÍicado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-1o, bem como a toda pessoa
que, direta e indiretamente com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação da
Contratante, que Íica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa decisáo.

CLÁUSULA NONA - O prazo de ügência do presente contrato será até 3lll2l2o22,
contados a partir de sua publicaçáo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato só poderá ser objeto de prorrogaçáo caso o

motivo apresentado esteja devidamente enquadrado no aÍt. 57, da Lei n" 8.666193, seja
justiÍicado por escrito e condicionado a parecer prêvio da Prefeitura Municipal.

pARÁGRAFO SE;rGUNDO - A Contratada frcará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25%o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atuaLizado do Contrato.

CLÁUSULA pÉCfUn - Pela aquisição do objeto pretendido, a Contratante pagará á

dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária:

Projeto/Atividade:
o Natureza da Despesa:

pARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de pagamento será de até o último dia util do mês
subseqúente, contados a partir da apresentaçáo de Documento Fiscal, acompanhada das
Certidões de Regularidade e devidamente atestada peio setor competente.

CLÁUSULA OÉCUVfn PRIMEIRA - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais,
sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

A) Multa de 0,337o (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do
serviço, por dia de atraso no início da execução dos trabalhos.

B) Além da multa aludida na letra "A", à Contratante poderá, garantida
ampla defesa, aplicar ao Contratado, na hipótese de inexecuçáo total ou parcial da
obrigação, as seguintes sanções:

B.1) advertência;
8.2) muita de 1O7o (dez por cento) sobre o valor náo executado do

contrato, nos casos que ensejarem sua rescisáo determinada pelo Prefeito
Municipal;

8.3) Suspensáo terrrporária de participaçáo em licitaçáo e impedimento
de contratar com Administraçáo Rlblica, por prazo náo superior a 02 (dois)
anos;

8.4) Declaraçãc cie inidoneidade para licitar ou contratar com
Administraçáo Pribl.ica enquanto perdurarem os motivos deterrninantes da
punição;

o

a
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8.5) As sanções previstas nos subitens 8.1,8.3 e B.4, poderão ser
aplicadas juntamente com a prevista no 8.2.

SIÁUSULA DÉCilWA St,et NDA - Atém das penatídades já dectinadas e da obigaçao de
refozer os seruiços nao aprouados pela Jiscaliz,açd.o, a Contratada poderâ ser suspensa de
licitar perante a Contratante, que também comunicará. o foto a,os demais órgaos da
Administraçoo Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ - Por atraso no pagamento das faturas, a ContÍatante
pagarâ à Contratada a multa diárria de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o
valor em atraso, até o limite de 1O% (dez por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Seráo de direta e exclusiva responsabilidade da
Contratada:

I - Quaisquer ac'.de:rt:s que porventura ocorrarn na execuÇáo das obras e
serviços;

iI - O uso incievido de ,ratentes e registros;
III - Os fatos que, estaldo em mora a Contratada, decorrerem de caso

fortuito ou força maior e resultem na dt stmição ou danificaçào das obras em construção,
estendendo-se tal responsabiiidade :'lé a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
das obras e as indenizaçÕes e +.erceii'og.

CLÁUSULA DÉrcIMA QUINTA - A Conrratada. se compromete, na execuçáo do presente
Contrato, a observar todas as 1els, regularnentos e Código de Posturas do Município,
especialmente as de seguralça pública e as Normas Técnicas da ABTN, bem como atender o
pagaÍnento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicaçáo das leis
trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expediçáo de licença necessária á
execução deste Contrâto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Durânte â execução dos serviços, cumprirá à contratada a
execuÇão das seguintes medicias:
» Efetuar o pagamento de todcs os tributos e obrigações fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do ccntraio, ará o recebimento definitivo pelo contrâtante dos serviços.

CLÁUSULA DÉ,CIMA SÉ?IMA - A Contratante pcderá declarar rescindido o presente
ContÍato, sem que assistâ à parte inadimplente direito a qualquer indenização,
independentemente de aviso, notitlcaçáo, interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:

I - falência, conccrdâ:a ou dissoluçáo da Contratada;
II - inadirnpiência dr: q';alquer de suas c1âusulas;
III - iÍrterrupçáo dos trabalhos pela Contratada por mais de 10 (dez) dias

consecutivos, sem motivos justifrcados;
IV - t'ansferência dc C3ntrâto Íro todo ou em paÍte, sem prévia autorização

da Contrataite;
V - utilizaçáo deste CÕntrato para caucionar qualquer operação finalceira,

sem prévia e expressa autorização <ia Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMÀ OITAVA - As paÍtes elegem o Foro de Sáo João dos Patos/MA,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da interpretaçáo deste Contrato.
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E, por estarem assirn justas e contratadas, assinam o presente instrumento
em 02 (duas) vias, de igJal tecr e para um só Íim, juntarnente com as testemunhas que a
tudo assistiram.

Loca-l e Data.

Âutoridade Competente
CONTR^ÀTANTE

COilTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:
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