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Ao Sr.
Walterlins Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal
Sucupira do Riachão - MA

escolar, por esta secretaria rnunicipal de educação, para o ano
fonrecer o fardamentos para os Alunos da Rede Municipal de

Sucupira do Riachão maio de 2022.

letivo de2022. A presente aqúsição visa
Ensino.
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fardamentopaÍasenhor Prefeito, venho através deste, solicitar autonzação
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A referida aquisição se justifica pela necessidade de garantir a segurança dos alunos. A
padronização da vestimenta dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sucupira do Riachão
possibilita à imediata identificação visual, garantindo desta forma a segurança dos mesmos. Com

--, efeito, nesta perspectiva, entendemos que o uniforme e condição imprescindível para salvaguardar
nossos alunos no trajeto de ida e volta de sua residêrrcia para escola, bem como em eventuais
atividades complementares em ambientes e)ilernos à unidade escolar. Possibilita ainda atendimento de
qualidade, assegurando acesso e a permanência desses alunos no processo educacional, caracterizando-
se em investimento na educação pública municipl por meio de ações promotoras de qualidade de vida
escolar, frequência iàs aulas devidamente uniformizadas, contribuindo assim, para a padronização,
organização e valorização do ensino.

Minimiza a vaidade, uma vez que o desejo consumista, associado à falta de uniforme escolar,
pode estimular a vaidade infantil.

Favorece a isonomia, pois oferece pouco risco de comparação com outras crianças, diminui a
ostentação e deixa o aluno com menor poder aquisitivo em pe de igualdade diante do grupo,
equilibr:ando as diferenças sociais.

Segue abaixo os quantitativos e especiÍicações e modelo

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

riny
Secreürta Municipal da Edacação de Sucupira do Riachão

DaSCRTÇÃo- QUANTIDADE
CAMISETAS EM MALHA PP A 06 ANOS 399

02 TSSHOR ELANCAEM EPERSONALIZADO DECOM ALTIEST 399
03 CAMISET AS EM MALHA PP PERSONALIZADAS 08 A I6 ANOS 791
M DETALHESCALÇA EM ELANCA PERSONAUZADA E COM 999
05 CAMISTAS EM MALA PP PERSONALTZADA P, tvl C 276
06 CALÇA EM ELANCA PERSONALIZADA CqM DETALT{ES P, M,G 276
07 CAMISA COLA POLO PERSONALTZADAS !,!4E 175

Rua São.Iosé, No 479, Csntm - CEP: ó5668-000 - CNpJ: 01.612.339/000147
Fone,/fhx: (99) 3553- I 098/ l0 I 9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.co m
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Rua São José, No 479, Cenuo - CEP: ó56ó8-000 - CNpJ:01.612.339t(rC[l{i
Fone/fa:r: (99) 3553- I 098/ I 0 I 9

E-mail : prefeiturasucupiradoriecheo@gmail.com
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Walterlins Rodrigues

Prefeito Municipal
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Encaminhem€e os presentes autos a comissão permanente de licitação e respectirra Equipe de Apoio,

e setor de compras para proceder as pesquisas de preços de mercado e ao necessário registro,

autuação, e demais procedimentos necessários para realizaçâo de C.ontrataÉo de empresa paftt

aquisiÉo de fardamento escolar, para Atender as Necessidade da Secretaria Municipal de EducaSo de

Sucupira do Riachão - Ma, conforme especifica$o e quantitatilos em aner(o6.

Ap&, retomem os autps para este Gabinete.

GAHNFTE DA PREFEITO MUNIüPÂL DE SUCTJPIRA DO RIIc]HÃo, ESTADo Do MÂf,AHHÃo EM 05 DE MAIo DE

2§22.

(

h

Rua Sâo Josê, N" 479. Centro -CEP: 656ó8{O0 - CNPJ:01.612.338r0m1{7
Fone/fax (99) 3553- I 09t/l 0 19

Lmail : prefeituresocupiredoriachao@gmeil.com
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NOME EMPRESARIAL: IOSEFA SIQUEIRA BoRGES EIRELI
Nome FANTASIA: TOK DE CARTNHO CONFECÇôES
CPF/CNPI : 08.542.676/0001.í I
RUA DO AMARANTE, NO 106, CENTRO.
CEP: 64.800.036 Mun.: FLOR|ANO.P!
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c0TAÇÃ0 DE PREÇo

PREÇOS QUE SE APRESENTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA
DO RTACHÃO.IAA

VALOR GLOBAL R$ 1í4.834,43(cento e quatoze mit e oitocentos e trinta e quatro reais e
quarenta e três centavos).

,fi?fi;t*fi1.$#
FLORIANO-PI09 de MAIO de2022

:-i i! r,l +fi"1f;

Rua Cg ÀmÊifiii',it, ;'r'iÍü' r;diliío
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I rbriario'Pi ---rNOME EMPRESARIAL JOSEFA SIQUEIRA BORGES EIRELI
Nome FANTASIA: TOK DE CARTNHO CONFECçÕES

CPF/CNPJ : 08.542.6761000í.1 I

ITEM DESCRTçAo QTDE V.UNIT V. TOTAL
01 CAMISETAS EM MALHA PP

PERSONALIZADA§ 02 A 06 ANOS.
399 R$ 24,07 R$ 9.603,93

02 SHORTS EM ETÁNCA PERSONALIZADO E
COM DETALHES.

399 R$ 29,42 R$ íí.738,58

03 CAMISETAS EM MALHA PP
PERSONALIZADAS 08 A 16 ANOS.

791 R$ 29,95 R$ 23.61í,35

04 CALçA EM ELANCA PERSONALIZADA E
COM DETALHES.

791 R$ 42,69 R$ 33.767,79

05 CAMISETAS EM MALHA PP
PERSONALIZADAS P MEG.

276 R$ 31,99 R$ 8.829,24

06 CALçA EM ELANCA PERSONALIZADA E
COM DETALHES.

276 R$ 48,04 R$ 13.259,04

07 '175 R$ 90,í4 R$ 14.02450

br

CAMISA GOI.A POLO PERSONALIZADAS
P,MEG.



o
FARDAI\4ENTO E CIA.MARCíIIo MAToS SoUSA-MEE
Av. Duque de Caxias , 4076 Água Mineral
CNPJ o5.A72.694/00o-1 -ZO tnsc. 19.452.53.4-1
Fone : 3225-3669/aA O5-T 1 S3/AB3 2-5254
fardamentoecia2003 mail.com

PROPOSTA DE PREÇO

ao uuurcÍpto DE sucuptRA Do ntecHÃo IMA,
AlcDo sEToR or lrcreçÕEs

soMA GERAL Rs 124.003,44

Forma de Pagamento: à combinar
Prazo de Entrega: à combinar
Validade da Proposta: 60 dias.

Teresina(Pl), 10 de MAIO de2022.
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ITEM DESCRTçAO QTDE V.UNIT V. TOTAL
01 CAM]SETAS EM MALHA PP PERSONALIZADAS

02 A 06 ANOS.
399 Rs 25,99 Rs 10.370,01

o2 SHORTS EM ELANCA PERSONALIZADO E COM
DETALHES.

399 RS 31,77 R5 72.676,23

03 CAMISETAS EM MALHA PP PERSONALIZADAS
08 A 15 ANOS.

797 RS 32,23 RS 2s.493,93

o4 CALçA EM EIÁNCA PERSONALTZADA E COM
DETAtHES.

797 R5 46,10 Rs 36.465,10

05 CAMISETAS EM MALHA PP PERSONALIZADAS
P,MEG.

276 RS 34,54 Rs 9.533,04

06 CALçA EM ELANCA PERSONALTZADA E COM
DETALHES.

276 RS 51,88 Rs 14.318,88

07 CAMISA GOLA POLO PERSONALIZADAS P, M
EG.

L75 Rs 86,55 Rs 15.146,25

o Matos Sousa
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C)I,ARPARATY
LAR PARATY LTDA.EPP

o

CNPJ: 02.t31.413/0001-30 Insc. Est. 19.439.4Sq0;
Pçâ Dr. Sebâstião Martins, no 290, Centro, Fto- pL
Fone: 3521-3100 - C et. »27-OtO0 f+ill@l

CEP: 64.E00-07E Floriano.pl
Emall-lamaratv@vahoo.com.br

CorAÇÃo/PROPOSTA DE PREÇO
PREFEITURA MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO.

lr'I
PApaaY

SECRET RIA MUN. DE EI)UCACÃO.

SOMA: R$ t07.332,10

VALOR TOTAL R$ I 07.332,l0(Cento e sete mil e trezentos e trinta e dois reais e
dez centavos).

PECLARo: que no preço pÍoposto estâo incluidos todos os custos necessários pam o fomecimento do
objeto da licitação, bom como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fÍet€s, seguÍos e quâisquer outÍos que incidam ou venham a incidü sobre o objeto
licitado.

602-7

FLORIANO (PD, ll deMaio de 2022.

D I JA LM A SOA R E5 *il", jdA"Lff:fr,RÊs*l
LIMA:1 30361 493 uMAr3o36r4e3ó8

Dados: 2022.05.1 I l3:44!6oõ -o3 oo'

EMAIL: larparaty@yahoo. coÍn br
Djalma Soares Lima

Sócio gerente
RG: 288.445 SSP-PI
CPF: 130.361.493-68

CEL: 9927 -Ol OOl 943 4-77 s7

ITEM DESCRIÇAO QTDE V.UNIT V. TOTAL
01 Camisetas em malha PP personalizadas

02 a 06 anos.
399 R$ 22,50 R$ 8.977,50

02 Shorts em elanca personalizado e com
detalhes.

399 R$ 27,50 R$ 10.972,50

03 Camisetas em malha PP personalizadas
08 a 16 anos.

791 R$ 27,90 R$ 22.068,90

04 Calça em elanca personalizada e com
detalhes.

791 R$ 39,90 R$ 3l .560,90

05 Camisetas em malha PP personalizadas P,
MeG.

276 RS 29,90 R$ 8.252,40

06 Calça em elanca personalizada e com
detalhes.

276 R$ 44,90 R$ 12.392,40

07 Camisa gola polo peÍsonalizadas P, M e
G.

175 R$ 74,90 R$ 13.r07,50
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EMPRESA: JOSEFA SIQUEIRA
BORGES EIRBLI

CNPJ: 08.542.67 6 1000 I - I 9

APURAÇÃO MEDIA DE PRECOS

EMPRESA: MARCILIO MATOS
SOUSA - ME

CNPJ: 05.87 2.69 4 /000 I -70

EMPRESA: LAR PARATY LTDA -
ME

CNPJ: 02.13t.41310001-30

Y.
i\, .â

MBDIA

1 - DESCRIÇÃo Do oBJETo

coNTRÂTAÇÃo DE EMPRESA PARA AQUISIÇÂo DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA
MLINrcrpAL DE EDUcAÇÀo DE sucuptRA Do RTACHÀo - MA.

I R$ 24,07 R$ 25,99 RS 22,50 R$ 24,19
) RS 29,42 R$ 31,77 RS 27,50 R$ 29,56

3 R$ 29,85 R$ 32,23 RS 27,90 RS 29,99

4 RS 42,69 R$ 46,10 R$ 39,90 RS 42,90

5 RS 31,99 R$ 34,54 RS 29,90 RS 32,14

6 R$ 48,04 RS 51,88 RS 44,90 R$ 48,27

7 R$ 80,14 R$ 86,55 RS 74,90 RS 80,53

Sucupira do Riachão - Ma, 16 de Maio de2022.

1d^"^rrt4'
Vanessa Noleto da Silva

Setor de Compras

PROCEDTMENTO PADRONIZADO DE PESQUTSA DD PREçOS, trM CONFORMIDADf, COM (TCU. Acórdão n' 121n0O7,2' CâMaÍa. Rel. Bênjamim
zylmlêí Julg, 13.2.2007)

.r,;su. N.,479. t'c,rrrr.; _ CUp: 6566ti-01t0 - ('Nt,J: 01.612.3-18/01

",.i "' (99t 3553-1098/lot9
rr-mall:Drciei,rr!.rLirâdoriâchaora)gmail.com

(

YJ'
vur



@ffiffi-(
,\l

'' aa(
C.e-

" .I rts
,J.)

fl 3e,
2Or1 ' '//

€
vv'(1

'.br

o

TERMO DE REFERÊNCIÁ n"J

I - OB.IETO:

I.l con@ib dc unprcsa pra aquisiçâo dc fadmqto pÍra a scseffiia dc Ed,caçiro, no mrmicípio desucupira do Riachão- M4 sn conformidade com o enexo t (Termo de Refer&rcia).

46

l'2' os bens objeto da aquisição estâo dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificaçõestécnicas e requisitos de desempenho.

2. JUSTIFICATIVA
2'l' A Prefeituna Municipal & §ucupira do Rirchão/MA, possui a neçessidade dos itens elencdo neste edital, parao cumprimento de suas atividades e obrigações, haja vistaa necessidade de fornecer o fardamento* pou-o, at,,r,o.da Rede Municipal de Ensino, os referiáos PRoóuros só se dará mediante a préüa autorização do secretárioresponsávcl previanente idEntificados.

3.RDCEBIMENTO E CRITÉR.IO DE ACEITAÇÃO DO OBTETO
.3 Prazo e local de entrega:
3'3' I O prazo.para entrega dos produtos será de úé 5 (cinco) diac contados do enüo elerônico ou fisico daautorízaçâo de fornecimento eÍnitida pelo setor competente;
3'3'2 O material será fomecído no local indicado pela Secretaria Requisitantg no horfuio e endereçoVaiçaao na Ordem de Fornecimento, de segunda a se:da
3.4 Condiçôcs dc enfrega:
3'4'l os produtos serão fomecidos confonne solicitação da Seqetaria Municipal Requisitante, observando

os Parârnefios e critffos para o controle de qualidade do proãuto.
3'4'2 No ato da entrega o fornecedoideverá colher assinatura da pessoa responsável peto recebimento doproduto.
3-a'3 Qualqucr alteraçfu nos produtos observada durane o recebimento ou a postcrio,ri, que, venhâm adesclassificá-lo para o consurno, será objao de troca, sem ônus paa prefeitura Municipal.

4 OBRIGAÇÔE§ DA CONTRATA.DA
4'1' Manter durante toda a execução do Contrato, ern compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,

todas as condições de habilit4âo e qualificação exigid*no Edital e Areno do convite a ser realizado pela pMSR.
4'2' Efetutr a entrega dos matEriais em perfeitas condições, no pÍazo e local iadicado pela Adrninisfração, em

estrita observância das especificações do Edital e da propost4 acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadanente as inücações da marc4 fabricante modelo, tipo, procedência o pftlzo de grantia, quando for o
cÍrso;

4'3' Respoosabilizr-se pelos vícios e dmos decorr€ntês do produto, de acordo otxn os rtigos lz, l:.,lE e 26
do Código de Defesa do Consumidor (Lei no g.07g, de 1990);

Rus Sâo Josó, N" 47t Caro - CEP: 656ó8{0ü CNPJ: 0t -612.338ri000Ió7
Fone/fax: (99) 3553-1098/10l 9

Emil: prcfcltunraupindorhcàr@Snrilcom

ITEM
QUANT
IDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL0t Camisetas em malha PP 02 a 0ó anos 399 19 Rs 9.651,81

02 Shorts em elanca e com detalhes 399 29,56 k5 L1.794,M
03 Camisetas em malha PP 08 a 16 anos 791 Rs 23.722,09
a4 em elanca e com detalhes 999 42,9O Rs 42.857,10
05 Camisetas em mala pp P MeG 276 14Rs RS 64

em elanca ízaÁa e com detalhes MP e G 276 R548,27 R$ rs
Camisa izadas P MeG t7s 80,53 75Rs

Valor Total
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4-4. a dever preüsto no subitern anterior impüca na obrigaçâo de, a sústituir,
t§pfiaÍ, comglr, remover, ou rÊconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, o produto com
avarias ou defeitos;

4.5. Atender prontaÍnente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
4'6. Cornunicar à Administraçâo, no prÍlzo máximo de 24 (vmte e quatro) horas que antecede a data da entrega,

os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo prwistq com a deyida co,mprovação;
4.7. Não transferir a terccirog por qualquer formq üem mesmo parcialrrentc, as obrigaçôcs assumidas! nem

subconüataÍ qualquer das prestações a que está obrigad4 excêto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato;

4.8. Nâo permitir a uti{ização de qualquer üabalho do me,nor de dezcsseis anoq g)(c€to na condiçâo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizaçâo do trabalho do memor de dezoito anos em trabalho
noturao, perigoso ou insalubre;

4.9. Responsabilizaern-se pelas desposas dos ributos, enc{rgos trabalhistas, previde,nciários, fiscais,
^omerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer ouftas que incidarn\{u venhaÍn a incidir na execução do mntrato.

4.10. Em tudo agir, segundo as direfizes e legislação específica.

5 OBRIGAÇÔES DA CONTRATANDE

5.1. Além das ohrigaçôes resultantes da observânçia da Lei no 8.666193, são obrigações do Município de
Sucupira do Riachâo- MA, por intermédio de sua secretaria:

5.1,1. Efetutr o co{rtreto individual ou suâ substituiçõo por instrumentos hábeis conforme facultdo pelo Ar-t.
62 da Lei no 8.666193, tais como: autorizaçâo de compras ou ordem de serviçog nota de empenho ou ouho
instrumento similar, conforme seja o caso;

5.1.2. Ef€tuar o pqgamento ao detentor do preço, quando da sua côntrataçâo, os prazos e as condições
estipuladas ern Edital e neste Anexo I.

5.1.3 O recebimcnto do objao solicitado deverá s€r por meio da apresenta@ do formulírio próprio (Ordem de
Cornpra/OF) devidamente assinado por servidor responúvel designado junto ao setor comp€t€nte, como
comprovação da efetiva execução do objeto.

5.1.4 Aplicar as panalidades por descumprimento do Contrato;

6.DÀ RESCI§ÃO DO TERMO CONTRATUÀL
6.1 A inexecução total ou parcial das obrigações estabelecidas no contrato poderá ensejar, além das penalidades
específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.
6.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lsi F€d€ral 8.666/93, com suas

úualizações.
6.3 A rescisão do cor*rdo se dará na frrma estipulada e previs*a ern lei (aÍt. 79, e seguintes, da Lei 8.66ó/93).

Sucupira do Riachão - Ma, 30 de maio dç2A22

Kariny
Secretária Municipel de Educaçâo

Rua Seo José, N.479" Centro - CEP: 65668400 - CNPJ: 0l -612-31810001{7
Fone/fax: (99) 3553- I 098/10 I 9

E-raail : prcft lÍunr uuplnrdorhcàroí@ gnrdLcon
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E«ltrcacã<»DlunlcÍlral

Échi < .r<.-rômrrrlcÍrel

Rua Sâo Jore, No 479, Cenrro - CEP: 656ó8400 - CNPJ: 0t.612.3-18/',0001-ó7
Fone/fax: (99) 3553- I 098/ I 0 I 9

E-mail: prefeiúuresucupiradoriecha«@gmeilcom
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TERMO DE AUTUAÇÃO

, Ao§ 03 (três) dia do m& de agpsto de 2822,na sala da coÍnissâo perrnanente de
Licibção' eu' JosÉ wARtEN BARBOSA DA sllvA' no exercícirc da função de presidente da
comissão Permanente de LicitaÉo/cPl- registro e autuo a soricitação de abertura de processo
para realizaso de contratação de empresa para aguisiso de fardamento §@6r, para
Atender as Necessidade da secretaria Municipal de Educação de sucupira do Riachão - Mã,
em conformidade com o Anexo r (Termo de Refierência), nos seguint§ termos:

PROCES§O ADMJN§TRAT|VO; Ns 416.406Ê oÍtLltrt-
CONVITE: Nc 06/20tz

NATUREZA: Fornecimento de Fardamento.

DGRdCro: 2022.

SOUCITAI.ITE:

Secretaria Municipl de Educação

Para constar, lavro e assino o presente termo.

JOSÉ WARLEN BARBOSADASILVA

Presidente CPL

São

E-mail: preíeltur.rucrplnrdot i.ch@gnrellcom

479, Ccúúo -
Fotrdfrx:

ó56ó&000 - CNPJ: 0l .61 47
(99) 3553-r098/role



\rAI
Prrlrttn ffnUpd dç

SUgJPIRA
DOHACHAO
Adminictrqndo poro o poyo

DF (

T
ó

c
l)

!. I

\r

M E Mo*.ÀNpo rNrERNqlÇrt [,d

Sucupira do Riachão - MA, 03 de agosto de2022.

Ao Setor Contíbil
Prefeitura Municipal
Nesta

Assunto: Solicitação de informação de dotação orçamentária.

Seúora Assessora,

§olicitamos informações sobre a existência de dísponibilidade orçamentária para
procedermos à Contratação de empresa para aquisição de fardamento escolar, parâ
Atender as Necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Sucupira do Riachão -
Ma, em conformidade com o Anexo I (Termo de Referência), conforme processo em âtrexo.

DA vÂ
Presidente CPL

ls.

RE Sào José, Nc 479, Ccotro - CEP:65ó68400 -CNPJ:01.612.338/000167
Fone,/hx: (99) 355-1. I 098110 I 9

E-rnail:prcftIúrrrerucrrpiredoliecll@gnrll.cu

Eâfu.§M \rt't-.Sirl
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Sucupira do Riachão,&íA, 16 de agosto de2A22.

Ao Presidente da CPL
Prefeitura Municipl
Nesta

Em atenção à consulta formulada por erta Equtpe sobre a exlstêncta de domção
orçementária destinade a Contratação de empresa para aquisiçf,o de fardtmento escolar,
para Atender as Necressidede da §ocretaria lllunicipal de Educeçâo de Sucupire do Riechito

- Ma, em conformidade com o Anexo I (Termo de Referência), segue enquadramento de

despesas eonforme abaixo:

E)(ERCTCIO FINANCETp:O 2022

. Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria Municipal de Educaçfla
'Proieto/Atividade: 12.361.m07.2023.0000 - Manut. e Func. do Salário Educação - QSE.. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00- M*terial de Consumo.

Devolvam-se os presentes autos ao Presidente dâ CPL.

Atenciosamente,

Rocha Moraes
À*ses*ora Contábil

sr
2C11-

Rw Sâo Jsré, Ne 479. Catro - CÊP; 65ó,68{00 - CIIPJ: 01.612.3381000167
Fone/fax: (99) 3553- I 098/1 0l 9

E-ruail:preftÍtrru@

.')
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MEMORANDO INTERNO/CPL
(rV

Sucupira do Riachão - MA, 05 de agosto de ZO2Z.

Ao
Setor Jurídico
Prefeitura Municipal
Nesta

Assunto: Solicitação de emissão de parecer.

Senhor Assessor J urídico,

Em atendimento ao Parágrafo único do Art. 3g, da Lei Federal ns g.666/g3,
encaminhamos a minuta do Edital de Licitação e seu anexo na modalidade coNVlrE- sob o
ns a6/?o22lcP[, para serem examinados e posterior emissão de pr*er.

Atenciosamente,

JosÉ WARLEN BARBOSA SILVA
Presidente CPL

)J

Ru

E-rnail : prcfeiârreruupiredorircbr@gnrilcoo

N,479, - CEP: .CNII:
Foaey'fax: (99) 355-3. I 098/1 0 I 9

ffi I

Ç)

{i

tfr
;ü1 

'



i,ri, .._..ril , .r._::il

:

À+Ll:t ,::ir:.-,.ir: {-:ir-1r ti ,-rri! i}

i-Li

PROCES§O ÂIIMII{ISTR.AfiVO lT": A4 rc. 4Cl6 / ZAZZ
LrcrTâçÃo r{": oó / 2o 22 I {:,PL.
MODÀLIDÂIIE; Convite;
TIP0: Menar preça Giobal;
REGIME DE EXECUÇÂO: Ernpreitacla por preÇo global;
oBJETo: contÍetação de êmlrÍêsâ. pÊÍe aquÍsiçâ.o de fetdar.ento FúÍa aEducaç{n, na munic$Io de §ucuplrr do Rlachiç mn, m corformidrdeI (Projeto Eásicol
ENTID.{IDE PBor[ore]RA: M*r:icípier cre sue.pira ero Ria
DATá, E HOR.{.: ,{ abertura do certamô ocorrera dÍa rx de
h;

chão" Ectaclo do

de

ENDEBEp: Rua Sáo José, r:r" 479, Llentro - Sucupira do
R"ECLIR§O§: Tesouro M unicjpal;
FUrDÁtEEflTáçÃO; L,ei Fbderal no 8,666 lg3 e alteraçoes
trdital

de

,e sposiçÕes do

clesignacla através cla portaria no 1
interessados que realizará licitaçào na

O [luaicipio de Sucupira do
Prefeitura Municipal, lxrr interrnedio cla

Ri*chão, [leraahão, atr:lvés da

a2!
de Licitcso/6?L,

co para cnnhecimento dos
vite, tipo menor preÇo global, sob o

pla Lei Federal no 8.666/g3, e
contidas nü presente trdital e seus

§ contendo eü1sepârâdo o,s doctrmentos de
DE PREÇO§ *Envelepe no02" serào

no dia e hora a alxrtura do Envelope
cipal, situada na Rua São José, n" 4Tg Centro
se regerá conforme as condições seguin tes:

paru abertura da Licitação .áo houver expedie.te, o
ra dos envelopes referentes a este c.onvite seraã realizados

rcglme
SUAS A
Anexos

de execução, empreitada por
Iteraçoes posteríores, benr

O recebimento dos
H.*BII.ITSÇ^[§ 'Envelo
realizados no clia e hora
no O1, na sede da
Sucupira do

Se dia S

no

ra

recebimen da bertu
no prlmelro ncionamento da Prefeitura M u nicipal

1

1 Licitaçao tem como ohrjeto a Gontrateso de empreea pcr* aquisiçáopate a §eseúaria d.e Educ*$.c, co reunicípio de srrcrrlrira d.o Eischão_
eorn o ^{laexo I fÊroJeto Bátic-o!.

DE PAR.TICIPAÇÃO

Rua São José. No 4?9, Ctentro - CEp: 6j6ó8-000 - CNPJ: 01.61 2-33810üül -6?

tJ

de
e,

2'1' Poderão participar da licitação ernpresâs devidamente cadastrada junto a órgão daAdministração Pública FecÍeral, Estadual e Municipal, ou que atenderem a todas ascondiçÔes exigidas para cadastramenta até vinte quatro horas anteriores à data dorecebimento das propostas, observaclas a necessária qualificação,
2'2' os interessados poderào ser representados no procedimento licitatôrio por pessoadeviclarnente cr-edenciada, desde que possua plenos @eres, inciusive pra renúncia ao

o

F

DÉ.

Fone/flax: (99i 355_t-l098/10 I 9
E-mail : prrfeiÍurasucupradoriachaoiã gmal-com

&$egsnha$i*,i+
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direito de interposição de recursos.

2,3. Os interessados que se fizerem
,

representâr por sócio gerente, di Õu administrador
deverão apÍEsentiâr registÍt, âto consütutivo, estâtuto ou contrato social, juntamente com
a cédula de identidade ou docutnento equivalente.

2.4' Os documentos enumerados no item 2,3 deverão ser apresentados ate o inÍcio da
sessáo de abertura do envelope de habilitação.

2.5. Não @erão participar direta ou indiretamente deste certame servidor ou
órgáo contratante e do responsárrelpor esta licitaçáo, bem c-,omo o autor do
ou executiva, em conformidade com o enunciado no Art, g", da Lei Federal

2,6, Nenhum interessado poderá pa.rticipa.r da presente licitação
um licitante.

2.7. Na hipotese de interrupçáo e consequente reabertura da e/ou
julgarnento da habilitaçáo e da proposta, os licitantes sentar pelos

\y mesmos mandatários designados para a sessáo inicial de novos
representantes, estes deverao atender às exigênciasdoi ital.
2,8. Ú, facultada ao licitante a apnesentaçáo d.o nos itens 2.2 e 2,3
deste Bdital no momento da aLrertura dos trra não o apresentar estará
impedido de se manifestar durante o procedinçpto

2,9, Ê, vedada a participaçáo de ta o

3. DA DOC[ UETTÂçÃO E

3, 1, No dia, hora e local indicado lo, os interessados entregarão, atraves
de seu representante legal pessCIa iada, O2 (dois) envelopes à Conelssão
Perreeueüte de Liciteçío te lacrados, â sâben

ENVELOPE I{O
* Prefeitura do RiachãolMA;

\-/ * (kmissão te Licitaçao/CPL
* Nome e lic tantes;
*N e do te;
* A pala

I{§ 02
DÍunIcIp*I de §ucrpÍra do BlseLaiollfiA;

Permanente de Licita@o/ CPL;
e endereço do licitante;

* úmero e data do C-onvite;
* A paiavra'?ROPOSTÀ'

3.2 - DOCIII}ÍENTAÇÃO - O enveiôpe n" O1 deverá conter, em original ou qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópias simples desde que
âcompanhadas dos originais pa.ra que apos a conferência sejam autenticadas por membros
da thmissão, com antecedência de alê 24 (vinte e quatroi horas do recebimento dos
envelopes, eu ainda por publicação em orgã.o de imprensa oficial, os seguintes

Ilm Sãa Jxá No 4?4 Cs*a - CED.' 6556O-OO0 - CI\BI.. A1-61r.2!9,1OAO1-6X
Fsrelfax (99) 3553. lO98/ l0 I 9

E-rnail prefriÍ.urâsücuplradorkcha o @gmall com

te

cle
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documentos:
0\t

3.2.L - PARÂ IIá,BILITAçÃO
3.2,7,1 - flqbíli*o+ão *turídisq-
Al Registro comercial, no caso de empresa incliviclual ou Ato constitutivo, estatuto ou

contrâto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso de sociedade por açoes,

B| côpia de dscumefttos pessoais dos soeiss e/orr proprietário.

3.2.Í.2 - Regrutartdade FtscaL
Af Pruva de inscrição no c-adastro Nacional da pessoa Jurídica (
B| Certidào Negativa de Débitos Relativos aos Tributos e da

união, com abrangência inclusive as contribuiçoes sociais previs 'a td'do
pa.rágrafo únicodoart. 11da lei no S.2tZligg1.

Cf Crrtificado de Regularidade do FGTS - CRF

./1,

D| Certidão Negativa de Debito expedida pela
Sobre Serviço de Qualquer Natureza {lSSeN}.

E) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
['] Certidão Negativa de Dêbito e Divida Ativa
Gl Certidáo EspecÍfica e Simplificada, emitida

do domicílio da licitante.
Hf Alvará de localizaçáo e fu

te ao Imposto

Estadual.
u Comercial do Estado, sede

3.2.7.3 - Qualíficaçãa
Af Apresen&rção de atestado

direito público ou privado.
ica fornecido 1rcr fressoa jurídica de

3.2.Í.4 - Qeett;tcaçôo
A| Balanço Pa contabeis do último exercicio social, já

exigiveis e apresen Lei, que comprove a boa situaçáo financeira da
empresa, vedada a s balancetes ou balanços provisôrios,

Bf Crrtidâo ou C.oncordata expedida pelo distribuidor da sedeVdt pessoa J

documerúqçíw retatiuq a habilitoção, podera ser dispensada no
todo ou cto tlo At't. 32, parágraJ'o 7" da Lei 8.666/ 93.

- O envelope n" O2 devenl conter, em O1 (uma) üa proposta
da papcl timbrado do licitante, sem emendas, râsurâs ou entrelinhas,

taclas e assinadas e deverá conter:

de validade da proposta de até óO {sessenta} dias, contaclos a partir da clata
taçáo, ficando estabelecido que somente se náo ocorrer o empenho, neste prazo, fica

o liberado pa.ra optar prlo cancelamento ou pelo pedido de reajuste da sua
protrrcsta,

3.3'2. Especificação, quantitativos, valores unitáriss e totais dos itens constantes no
Anexo I {P§eto B.ásicoi em moeda corrente.

3,3,3. Dados bancários da Iicitante

Itm *ÕcJmô No 479" Êmlre - eEp.. Í3i6á*-Oâg - É$RI. A1-É.7}.3J.*/AAA7-6.T
Fcrre/fax (99) 3553-1098i l0l9

E-mail: prefelturasucuprrâdorhchâo@gmatl-com
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3.3.4. Declaraça.o de que nos preços apresentados, estão
necessários à perfeita execução clo objeto pretendido.

3.4, Náo serào considerâdas as prnpostas apresentadas fora do ptazn, bem como, aqueles
que contiverem recursos, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade,
principa.lmente em relação a valores, trem como as que apresentarem preÇo global ou
unitario simbólico, irrisório ou de valor ?Ê.ra.

3,5' A proposta vencedora será aquela que apresentar menor preçú por lote.
3,6, A proposta, ufilâ vez aberta, vincula o ticitante, obrigando.o â exe,g
licitados caso lhe seja adjudicado o objeto.

3.7. Náo se considerará qualquer oferta de vantagem
vantagern lmseada nas ofertas dos demais licitatrtes.
4. JUI,Gâ}TDHTO

náo prevista no

\-/ 4.1, Habilitação

4,1.1, O julgamento iniciar-se-á c,om a a no 01, contendo da
documentaçáo relativa ao envelol- n,o O1, con relativa à habilitação
dos concorrentes, a qual devenâ ser rubricada pelos presentes e membros da
Comissão Permanente de Licitação IC.PL.

4.1.2. Âpos a apreciaça.o dos , a Comissão Permanente de
Licitação I C"L dec larará hal>i li tados os apresentrrem na forma indiciada
neste Edilal;

4.L,3. Não havendo

os custos

ÔS

oLl

e

unanimemente, desistir da in
se à abrertura dos enveloçns n

4.1,4, Aos

\_/ as respectivas

4.1.5.
Licitaçáo
então
oito) S,

OS

qu

toâ
recur§üs,

habilitação, os licitantes poderáo,
o que constará em Âta, procedendo-
habilitados;o

lna tados serão devolvidos os envelopes fechados contendo
que náo tenha havido rffursos ou após sua denegaçào;

iÇao de recursos? a Com.issão Permanente de
u tá a sessáo lavrando-se Âta circunstanciada dos trabalhos ate

comunicará, por escrito, com antecedência mÍnima de 48 (quarenta e
tes habilitaclos, data, hora e local cle sua reabertura, Nessa hipotese

, devidamente lacrados e rubricados pelos prssentes, perrnaneÇerâo, até
a sessao, sob guarda e responsal-'iliclade do PresÍdeotê da Comlssão

de Llcltrçáo/CPt.

Propostar

4.2,L. Apos a abertura dos envelopes de n." 02, a Comissáo Permauente de
Licitrçáo íCPL, divulgará a.os licitantes presentes as condiçoes oferecidas pelos
participa.ntes habilitados, sendo as propostas rub'ricadas pelos mesmos e membros da
Conlrsão Permenente de LlctteçÉo/CPL.

+,2.2. A Coaissio Petuaaeute de LieikçáolCPL poderá, a seu critério, exigir

Rua São José, No 479, CenEo - CEP: 65668-000 - CtIpJ: 01.612.33810001-67
Fsre/fa:<: (99) 3553-1093/10 1 9

E-maü : preíeltu rasucrrplradoÉachao@mafl -com
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DE

comprovaçáo documental adicional de informaçôes eontidas nas

4.2.3. Será declarado vencedor o participante que oferccer o rreoor pseço globat,
dentro das condições exigidas no Editat. Obedecendo ao controle dos preços unitáiios de
cada item da planilha, no qual o critério de aceitabilidade como preÇo máximo serão os
contidos na planilhâ orÇâmentária do Proieto Básico,

C4
f,

v
ã
oJ

:)
É-
í

S.F

t/

4,2,4, No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Çlas§
obrigatoriamente por sorteio, na presença de tqdos os licitantes.

4'2.5. c-oiocar-se-ão à disposição dos interessados o resulta'do da
de apur-açáo e classihcaçao elaborados segundo o critério de julga to

SC

pas

o, ou apos o seu
Permeneate de

tal decisáo a

*,'q

5. ÁJrruDrcâÇÃo E Ho*rorocÁçÃÍ)

ç, 5, 1, Não havendo interposição de recursos quanto ao res
julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, eabe
Licitação IÇ.YL adjudicar o otrjeto da licitaçáo ao
Autoridade eoupeteate,

5.2. A Autoridade Co""petente, poderá licita taznes de interesse público,
devendo anulá-la, de oÍicio ou por
.justihcar.

de ros, quando o motivo assim

5.3. Náo havendo recursos e horno será convocado o vencedor para, no
a Nota de Empenho.prazÃ de O5 (cinco) dias assinar o con

5.4. Ocorrendo desa ao prazo belecido ent 5.3, a Autorldade Competente
convocará, segundo a ordem ificação, outro licitante, se não preferir prcceder a
nova licitação,

5,5. Âtendida a te c.elebrará o contrato desde que acrite as mesrnas
\-u condiçoes da prorros do rrente desistente, inclusive quanto ao preço, de acordo

com o Aú. 64 in" '193 e suas alterações

6. IIT

6.1. O no cumprimento do objeto do contrato sujeitará o fornecedor à
nlu correspondente a W,l§/o ao dia, sobre o valor dos produtos a serem

to perdurar o inadimplemento
í) multa aludida em ô,1, a Preftfure ffiurÍcipal podeÉ garantida a prévia

ao licitante vencedor, na hipótese de inexecução total ou parcial do
, as seguintes sançoes

6.2 Âdvertência
6,2.2. Multa de 1O% (da 1xr cento) sobre o valor da quantidade não fornecida dos
produtos, nos casos que ensejam sua rescisáo determinada por ato unilateral e escrita da
Prefeitura Municipa.l.

6,2.3. Suspensáo temporária de participa.r em licitaçáo e impedimento de contratar com
a Administra@.o Wr pra"fr não superior a tr2 {dois} anos,

SU

Rm Sâo Jmé, Nà |jg, t:er,n"rr - CEP: 6566&000 - CNPJ: 01.612.33*tffitt-61
Fone/fax: (99) 3553-1098/I0I9

E-mflt: preftftura§rrcuplTâconacnao@Elna!'com

S
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6.2.4, Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar
enquânto lrrdurarem os motivos determinantes da punição.

quinze dias da comunicaçao escrita do contratado de que os

7,2, Apls o recebirnento provisório, o selidor ou comissão
competente, receberá definitivamente os seruiços, media

r assinado pelas partes, aÉs o decurso de prazo de o
comprove a adequaçao do objeto aos termos contratua
reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou materiais empregados.

8. PAGAIVIENTO
8,1, O pagamento será efetuado mediante
Serviços, aconlpânhada das Certidões
comp:etente, atê o último dia útil da

púbica

no até
clos

autoridade
unstanciado,

, ou vistoria que
tratado obrigado a

ou em partes, o objeto
ultantes da execução

de Nota Fiscal de Prestação de
e devidarnente atestada pelo setor

te, para que o licitante vencedor deverá
e agência onde oeorrerá o crédito na

6,3' As sançÕes previstas nos subitens 6,2,1, õ,2,3 ç 6.2.4 pderào ser aplicadas
juntamente cont a previstil em 6-2.2,

7. RECEBIMENI1O DO O&'ETCI CONTRÂTÁD{O

7.1, O otrjeto desta licitaçào seÉ recebrido recebida pruvisoriamenten
Munlcfirel, mediante Termo circunstanciado, ass inado pelas

na oportunidade fornecer o número
tesouraria da Prefeitura Munici pal.

9. RECURSOS
9,1. Dos atos da

9. 1. 1. Recursos no
\-u -la data, nos cas

a| habilitaçáo
b| jlrlgarnerr
c| an oou
dli
CA

tes da aplicaçâo deste Edital, cabem:

dias úteis a contar da intima@o do ato da lawatura

licitante;
[rc

cla licitação;
pedido de inscriçao em registro cadastral, sua alteraçáo ou

(

9,1 tação, na prazo de O5 {cinco} dias úteis da intirnação da decisáo relacionada
da licitação ou do contrato, de que não caikra recursCI hienârquico.

.7 de reconsideração, de decisáo da Autoridade Competente na hipôtese clo
Iil, da alínea o? do art. 1Og da l,ei Federal8.666/93 , no pràzn de 1O (dez) dias úteis

da intimação do ato,
9.2, O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio do que praticou o

ato recortido,

1(). D(}S RFCURS()S ORçALENTÁR,IO§
10,1, Os recursos orÇâmentários para fazer face às despesas desta licitação correrão

Ru §tu Josc, N" 479, Ccnto - Ctr: 6566t-{X$ - CNPJ: 01.612-33tlff}Ot-67
Fone/fax: (99) 35_53- 10981 10 I 9

E-rrEIr: prerpnrrra§rEup'Irà{Dne.aâo(alglnâE com
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por conta da seguinte dotaçâo orçamentária:
. Uaiásde Orçaaeatá-ria: O5-O1 - secretsrí* Munic{r*l áe
. ProJ'etolÂtivídadez 12.3,6,L.ífflJflI.2ÊYZB.{XXX} - ilarrrrL e furre. do galárío Educaçâo
- QSE.
r Natureza da Derpesa: 3.3.go.Bo,oo - ltratericl de consuuo.

11. DAÍi IIIS,PO§IÇÔES GiERâr§_
1 1,1, Alêm das disposiçÕes cleste üonuite, âs prôpôstas e os eontratos
sujeitarn-se à Legislação vigente, Lei Federal n. 8,666198,
11.2. o licitante vencedor licará obrigado a aceirar, nas mesmas
acréscirnos ou suprressÕes nas quantidades especificadas tada as
alteraçfus até a lirnjte de 25Yo ivinte e cinco 1rcr centrr) dc taclo

poderá revogar on anular esta lici

1 1.4. Â Comissão prestará todos os
eventualmente necessárias sobre o certame, na
Jose, n" 479, Crntro - Sucupira clo Riachào/Mh,
no horário normal de expediente.

11.5, Ocorrendo feriado ou ponto faculta

- i§Fls
).)

tuais,

do artigo 49 da

adicionais
*Íunicilnl, na Rua São

para atenclimento,

da tação será a mesma realizada

S
Ít,

11,3. A Âdministraçaov L.i n." 8.6661es.

no primeiro dia útil subsequente, no
Edital.

local designado no preâmbulo deste

11,6. Na contagem dos prEzos es
incluir-se-á o dia do vencimento,

te Edital, excluir-se-á o dia do início e

I1.7. Para fins de dirirnir lêt§ ntes desta licitaçáo, será considerado
domicÍlio contratual elei , á Cidaele de Sao João dos Patos/MÂ, sendo
unicamente competen res
11,8 - Integram o ntemente de transcrição

I: do Objeto iProjeto Básico);

de Carta Crçdencial;

Declaração de Cumprimento ao Ârt, 27, inciso V, da Lei 3.666/98;

[V: Minuta do Contiato,

Sucupira do Riachao - MA, :o< de )ooooÕ(xx)o( de xxxx

Jose Warlen Barbosa da Siiva
Presidente de CPL

Portaria f LO2Í2O22

Rua São José. N' 479. CenEo - CEP: 65668-000 - CTIPJ: 01.612,33810001-67
Fsr/fa:r: (99) 3553- 1098/10 I I

E-majl: prefeiturasucupiradoriachao@mafl- com
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ANEXO I

TERT,TO DE REFENÉUCIA
,)

>r
t-l

c
O

DE z

o!
i _ OB.IETO:

1.1

03

1.2. Os bens objeto da aqursição estão dentra da
requisitos de desempenho.

2. JU§TIrICÂTTYA
2.1. A Prefeitura ldurucipal de Sucupira do
cumprimento de suas atividades e obrigações. haja vista
h4unicipal de Ensino, cs referidos
pre viamente identifi cadas.

3.RECEBIMENTO E
-? Praso e lscal de
33.1Aptazo

de fomecimento
3.3.2 ()

cgntratação de empresa para aquisição de fardamento pâÍa a secretaria
Riachão- L4e, e,m co*formielsde coÍr o Ánexo I projeto-Básicc).

ele Eúrcação, no municipio

pelo órgão. corforme especiÍicações técnicas e

a necessiilsde dos itens elencado neste ealital, para o
de frrmecer o fardamentos paÍâ os Alunos da Rede

D

do

Z

s() se mediante a previa autonzação do Seçretário responsável

DÜ OBIETO

sçrá de ate 5 (çinço) dias, contados do effdo eietrônico ou Íisico da autorização

rc local indicado pela Secretaria Requisitante. nrr horário e endereço indicado na
Ordem deF

3.4
a sexta.

J serão fornecidos conforme solicitação da Secrekria Municigal Reqüsitante, observando os
o Controle de qualidade do prodtrto.

o fomecedor drverá colher assinetura d* pessoa pelo reccbrmento d+ produto.
altrr*ção nos produtcs obserrada durante o raçetrirnento ou a posteriori. qug veúam a d*sçlassiticá-

scra oblcto de troca, se,rn ônus para Prcfeitura Muniapal.

4 OBRIG T}A CONT&4TÂDÂ
4 l ' h{anter durante toda a execução do Contrato, em compatibrlidade cofil as obrigaçôes por ela assumidas, todas as

condições ds habilitação e qualiticaçãa exigidas na Edital e Ane,xn do crrnvite a ser realizâdo pela ph,{SR.

4.2. Efetuar â erütega dos materieis em pert'citas conrlições, no pÍszo e local rndicado pela Aclministração. em estrita
observância das especificações do Edital e da propost4 acompanhado ria respectiva nota fiscal constando detalhadamente as
rndicações da marça, fabricante, modelo, tipo. procedência e prazo de garantia, quando for o caso;

J

4
lo

Fone/fax: (99) 3553- 1098/lü I 9
b_mad: preftItur.â§u§rphâdonâcnâo{4Emâftcâm

ITEM QUÂNT
IDÁDE

\iALOR
Ü1TITÂRIO

}.ALOR
TOTÂL

01 Camisetas sÍn mâlha PP O2 a 06 arurs 399 R§ 9.6s1,81
{)? Shorls em elança s 08m detalhes 399 :'! 29,56 R5 LL.794,44

Camisçtas e.m malha PP zadas 08 a 16 anos 791 .;;,;,'- 99 Ri73.722,09
em elanca e com detalhes eÊE is 42@ R$ 42.857, L0

05 Camisetas em mala PP P IvÍeG "27dí1; F 37,L4 R$ 8.870,64
L-)6 em elaírca § c*fir detalhes h4e q6 ''í'..*. 48,?7 Rs G.322,52
07 F, Iv{e GCamis* "ss i. ? R§ 90,53 Hs 14.092,75

Valor Total Rs üH.311,35

:/'

€
17
,11

,fi$,24,Í€
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4. 3. Responsabilizar-se pelos vícias e danos decorrentes do prcduto, de acordo 12,13,18 e 26, do Código
de Defesa do Llor:sumrdor pei n" B.0TB, de 199ü);

'+.4. O deverprevista no subitem anterior implica na obrigação de. a criterio da Administração, substitgir, reparar, corrigir.
remoYer, ou reeonstruir, às suas expül-sas, no prazo máximo dc íJ2 (dois) dias, o produto çom avarias ou defeitos,

4.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
4.6. comunicar à Administração, no prazo máxim* de 24 (vintee quatro) horas que antecede a data da entrega" *s motivos

que impossibilitem o cumprimrnto do prazo previsto, eoÍÍr â devida comprovação;
4.7. Não trenslerir a terceirog For erralquer forma, nem mesmo parcialmerte, as obrigaçôes

qualquer das pres*ções * que Çstá obrigada, ÇxÇ€to nas condições autorizadas no Termo de
contrato;

4.8- Não permitir a utilizaSc de qualquer trabalho dç mençr de dezesseis anos, exceto na
maiores de quatorze anos. neln permitir a úilização do trabalho rlrr Rrenor {e dezoito anos pengos0 ou
insalúre,

4.9. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos) eneargos trabalhistas, comercrars, ta.\as,
fre*-s, seguros, deslocamento de pessoal. prestação de garantia e quaisquer
eÀação do cçrntrato.

4.1ü- Em tudo agrr, segundo as diretrizes e legrslação especifica.

5 OBRIGÂÇOE§ DÂ CONTRÁTÂNDE

5.i. Aleni rfts obrigaçr5es resultffües da observftrcia da
Riachão- M{ por intermédia de sua secretaria:

8.666193. obrigaçôes do h,{unicípio de Sucupira do

5.1.1. Efctuar o çontrato individual ou suâ tr,ábeis çonforme façultsdo pelo Art. 62 da Lei n"
8.666,ç3, tais curo_ autorização de ctrmpras ou
seja o caso;

eüry€fihü ou cutr* inshrnnento similar, conforme

5.1.2. Efetuar o pagamento ao detentor do preço. sua contrata$o, os prazos e as condiçôes estipuladas em
Edital e neste Anexo I.

5.1.3 () recebimento do objeto por meio da apresentação do formulá.rio propno (Ordefi de
Compra/C)F) devidamente assinado dcsignada junta ao sctor cmnpctentr, como comprovação da
efetiva execução do objeto.

{.I.4 Aplicar as do Contrato;

6.DÂ RE§CISÃO DO
6.1 Ainexecução estabeleçidas no çontrato çrodera ênsejar" além das penalidades especíticas,
a sua rescrsao contratuais e legais.
6.2 os elencados nos artigos 71 e 78 da Lei Feçleral 8.666/93, Çom suas atualizações.

se dará na forma estrpulada e prevista em lei (út 79,e seguintes, da Lei 8.666/g3)

TLTAL

Ers São Jos§, Nõ 479, Centro - CEP:65668-000 - CNPJ: fiL6Lt.*8fiAil-6i
Fonelfax: (99) 3553-i09&' l0 19

E-mail prefeituratucupiratloriacheor.@g@il_com

{
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.âTTEXO IU
Papel Tlmbrado de Firma

oecueneçÃo oe CUMPRIMENTO DO ÂR.T. 27, IilCISO V, DA A.6,661e3

À
PREFETTTIRÂ [fiuHIcIPÁL EE sUcÜPIRÁ oo Rr*crrÃo
Comissãc Pss*smte de Lle*t**al$pl-

Ref.: Convite N" O6I2O?2/CPL

inscrita no por
ia) da carteira deintermedio cle -§eu representante legal, .§r, {ai

identidade n.o .. .......e do CPF n." para fins do
disposto no inciso V, do art, ZT da lei 8.666, 1de j 1993, acrescido pela lei n,o
9,854, de 27 de outubro de lggq, que não r de dezoito anos em trabalho
noturno, perigou ou insalubre e:

( ) não empregâ menor de dezesseis

( ) não empÍega menor, a pa.rtir de qua s, Íra condição de aprendiz,

Local e data

, Âssinatura do representante da licitante

Rüa §ão José, Nô á79, Centro - CEP: 65668-00ú - Clrr?J: 01.612- 3'l9tffi0l-6i
F cneilax (99) 3553-1098/10 i9

E-mail prefeÍturxucupiradoriachao4@mafi_com
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MINUTA DE CONTRATO No _/2022.
CONTRÁTO DE EXECUçÃO DE SERVIçOS QIIE ENTRE SI CELEBR^âM
DE SUCI PIR.IL DO RIACHÃO/MA E A EMPRESA ffi*rr**rk*.

Pelo presente instrllmento partictrlar de contrato cle um Iaclo o

O MUNICÍPIO

§ucuplra do RiacLãol*ÍA, pessoa jurídica de direíto público interno, no
sob o no )coocc(xx)o(rco(xx)oo(rco<, situado na Rua
65.668-00 - sucupira do Riachâo/MA, neste ato represenüado
brasileiro(a), casado(a), prcrtador(ai do RG sob o no *******, insc noC

,
sob o no

z*rnt-zHtszkrt/nts*zt, residente e domiciliado(a) na *, doravante lmplesmente
Coatretnate. E, de outro lado a empÍEsa >>>>>>>>>>, tt de reito privado,
inscrita no CNPJ r1o >>>>>>>>>>>, representada na
forrna de seu Âto (lonstitutivo, por >>>>>>>>>>>, brasi portador de RG no

>>>>>>>, doravante
clenominada simplesmente Contrahda, e peran
finnam o plirsente C,ontrato, que se regará pela

abaixo nomeadas,
/93, e suas alterações, a

legislação que rege a especie, atendidas as usulas hdiçôes que se anunciam a
segull':

L

"{.t
cLÃustrl,Â PRTMEIRÀ - o presente
empresa para aquisiçáo de fa
Sucupira do Riacháo- Ma, em confo
preços da licitante,

CLÁUSULÁ §iEGUIíDÁ
empregado no
empregatício,

CLÁU§I'LÂ
obse rvar
aplicação das S

neces

ES

qua

como obrjeto a Contratação de
retaria de Educação, no município de

o Anexo I (Projeto Básico), e proposta de

iva responsabilidade da Contratada o pessoal
,o ual não terá, com a Contratante, nenhum vínculo

:A tratarla se compromete, na execução deste Contrato, a
como a atender o pagamento das despesas decorrentes da

tas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos
ção deste Contrato

âRTA - Aos fornecimentos ora contratados serão executados conforme as
pela Contratante.

QUII{TÀ - Â Contratada responderá, de rnaneira absoluta e inescusável, pela
Iidade têcnica dos serviços, quanto ao processo de aplicaçáo dos materiais,

ive suas quantidades, competindo-lhe, Lambém, a dos serviços que, não aceitos pela
da C.ontratante, devam ser refeitos

CLÁUSIILA SEtffA - A {lontratanLe inclicará un1 responsável conto seu preposto, para
exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora cnntratados,

CLÂUSULÂ SÉTIMA - A C,ontratada se obriga a atender, imediatamente, todas as
solicitaçoes da fiscalizaçáo da C-ontratante, relativamente aos serviços contratados.

Rrra São José, No 47t CeuEo - CEP: 65668-{i00 - CNPJ: 01.612.?39/0flO147
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

E-mail: prefetturasucuplradoúaduo@fma[.com
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OI?AVÂ - A Contratada manterá g:ermanen temen seÍvlÇos,
ull-i profissional qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá- como a toda
pessoa que, direta e indiretamente corn ele se relacioÍre a qualquer título, mecliante
SO licitaçáo da Ccntratante, que fica dispensada de declinar os rnativos detenninantes
dessa decisào,

cLÂUsUtANoFIA-0prazo
da Ordem de Fornecirnento.

do presente contrato será de o1 ano, contados do recetrimento

93 a

condiçôes

PARÁGR.*FO FRIITÍEIRO - O presente Ck-rntraío só pnderá ser objeto de
o motivo apresentado esteja devidamente enquadrado no art, 57, da Lei n"justificado pcr escrito e condicionado a parecer previo da Prefeitur:a

perÃen*ro §EGUilrlO - A Contratada ficará obrigada a aceita
cor tratuais acrÉscir1los ou supÍEssoes que se fieerern fleces até vinte e cincopr cento) clo valor inicial atualizado do Contrato

v clÁusul,A oÉctmn - pela execução dss tante pagará a
oriunclos da seguinte

Unidade Orçqmentâria:
Projeto/Atividsde:

l{atrrreza da De*1rera;

PRIMEIRO - O prazo to será de ate o itltin-ro dia util do mês
subsequente, coniados a partir da a tação' da Noia Fiscal, acompanhada das
Certidoes de Regularidade e te pelo setor competente.

CLÃUSuLA DÉCIEIÁ inadimplen:ento das obrigapes contratuais,
sujeitar-se-á a te:

.À) {trinta e três centesinro por cento) sobre o valor glohaJ
r.z do servíço, por início da execuÇáo dos tr-abalhos

r11Ll1ta aludidâ na letra '?', a C.ontratante poderá, garantida
ampla dr,fe Contratado, na hiptr.se de inexeçuçao total ou parcial da

nçÕes:ob ã§
B.

de ao/o (dez por cento] sobre o valor nàc executado do contrato, nos casos
rescisâo determinada peto Prefeito Municipa.{;

temporária de pmrticipaÇáo em licitação e imp-:edinrento de contratar
traçao P{rblica, por prazo náo superior a CIrJ icloisi ânos;
laraçào de inidoneidade para licitar ou contratar com Âdministraçáo Pública

to perdurarem os motivos determinantes da punição;
si As sanções preüstas nos subitens 8,1, B.s e 8,4, poderão ser aplicadas

juntamen te com a pr-eviske no 8,2

cL,iUStILA »Écwe sEGLtnÍDá - Atém das penatidatles ja declinadas e da oltdgaçdo de
refazer o* ssrt/1Fs/forrrccimentcs nd.rs aprouadas petafiscalizaçào, a Contratada põdàrd ser
susllensa de licitarperante sContratantte, que tarm.bém«>muricrztúofatoaos deniars órgdos
da Admínistrcção Públirxz

Crrntratada o ralor glotra
clotaçao orçan:en tá ria :

I de R$ =====, {

a

a

a

PARÁGRÂ.E.O

aÕ

,a

Rua São José, N" 479, CenEo - CEP: 65668-000 - CTIPJ: 01.612.338/,00ül-67
Fcneifax {99) 3553, 109#10 I 9

E-mail: preíeiturasucupiradoriachao@rua{-com
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TERCEIRÁ Por atraso nCI pâgamento a Contratante
pagará à Contratada a multa diária de O,337o (trinta e três centesimos por cento) sobre o
valor erl atraso, até o limite de l}olo (dez por cento),

cl,ÁusrrLA DfÉrMA eu.âRTA - serão de direta e exclusiva
Contratada:

responsabilidade da

I - Quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução obras e
servlÇos;

II - O uso indevido de @tentes e registro§;
III Os fatos que, estando em mora a Contratada,

fortuito ou força maior e resultem na destnr ição ou danificação das obras U,
estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do Termo de
das obras e as indenizaçÕes e terceiros,

CLÁUSULÂ DÉ€ftIA QUIHTá. - Â Contratada se compromete
Contrato, a observar todas as leis, regulamentos e Cód

\,/ especialmente as de segurança pública e as Normas Técn
o pagamento das clespesas decorrentes de rmpOs e
trabalhis tas, de segurtts,
execu ção deste C-ontra to

inclusive contra terceiros,

CLÁUSULA pÉ;cuue, sExTA - Durante a

nitivo

do presente
ras do Município,

como atender
aaplicação das leis

licença nec.essária á

çao fornecimentos, cumprirá â
contratada â exeÇuÇão das seguintes med
, Elêtuar o pagamento de todos os tribu liscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contr:ato,
serviços.

nto deÍinitivo pelo contratante dos

ctÁUsULÁ. DÉjCIMÂ sÉtrue - A (ton poderá declarar rescindido o presente
Contrato, sem que assista rte te direito a qualquer indenizaçào,
inclependentemente de interpelação judicial ou er<trajudicial, nos,'
seguintes casos:

I-
II-

ta ou dissolução da Contratada;
de qualquer de suas cláusulas;

-ln dos trabalhos pela Contratada por mais de 1O (dez) dias
consecutivos justificados;

cla Con
rência do Contrato no todo ou em parte, sem prévia autorizaça.o

tllizaçáo deste contrato para caucionar qualquer operação financeira,
e sa autorização da C.ontratante

OITAVÂ Âs trnrtes elegem o Foro de Sâo João dos Patos/MA,
a qualquer outro, por mais privilegiadô que seja, para dirimir quaisquer

undas da inte rpretação deste Contrato.

em (duas)
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento

vias, de igual teor e para um só fim, juntamente com as testemunhas que a
tudo assisti Íanl.

Local e Data

*m Êâa Jma No A.74 çea*.À - Ctrp' É5668-00O - CTrB,Í. Ot. áf 9,4C*/OOOI _67
Fsrelfarc (99) 3553- lO98/10 1 9

E-m.ail preÍelturâsucuplradorlachao@ma[.com
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Licitação Mortalidade carta convite rf. 06/2022, DlrtÀ a consutta do
Executivo Municipal de Sucupira clo Riachão _ IlI4 para a Contratação
de empresa para aquisição de fardanrento escorar, para Atender as
Necessidade da secretaria Municipal de Educação de sucupira do
Riachâo - Ma, em conformidade cüm o A-nexo I (fermo de Referência).
Ánálise da Legislagão eplicável. Conclusôes.

I _ DO RELÂTORIO

A Comissão de üçitagão deferminou o Ensaminhammto do procertimçato licitatúio Modalidade-trta Convite no' 0612Ü22, tendo por objeto a Contratação de empÍesa para aquisição de fardamentov
escolar, para Atender as Necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Sucupira do Riachão - Ma,
em conformidade com o Anexo r (Termo de Referência), pma fins de parscer.

o mesmc foi distrihfdo a Esta Âsscssoria Jrrídica Mrmícipal pra flms dc atendimento do
despacho supra.

É o relatório.

II _ DO MERITO

Nos termos da consult4 o fulcro da mesma reside na possibilidade de utilização da modalidade
carta convite paÍa acontratação do objeto ora mencionado.

A prôpria Lei n- 8'ffi/93, estabelece que convite "é a modalidade de licitação e,ntre interessados
'lo ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três\fila rmidads administrativa [...]',

observa-se que a referida modalidade licitatória é utürÀda paÍa a reahzaçàode obras e serviços
de engenharia cqio teto corresponda ao valor de R$ 330.000,00
de R$ 176'000'00, valores atualizados conforme Decreto Federal n" 94l}l2o1g, sendo que a mesmo se
distingue das demais pela simplicidade dada às fases e à publicagão dos atos que a comfioern.

o trL 22, §3', da Iei §upra mencionad4 exige co*no prúÍicidade ap€nas a aÍixaçâo de cópia do
instrumento convocatório, em "local apropriado', o que garantemaior celeridade e economicidade para oprocedimeirto hçitat*no -

Lú..22. São modalidades de licitação:

III. convite;

Rm Sàa José, N. 479, Cúo - CEh 65668{m - CNPJ: 0l.6l2-338i0m167
Foner'fax: (99) 35 j3-I 09S/f 0l 9

E-mail : preÍeiturrsucupiradorlacheo@gmail,com
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número minimo de 3 (três) pera unidade administrativa, a quar afixará, em
local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos
demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu
interesse com antecedência de ató 24 (vinte e quatro) horas da apresentação
das propmtan

veja-se que' as licitações realizadas na modalidade convite, prosume-se a habilitação do licitante,podendo participar mesmo aqueles qug não sendo convidadoq estiverem cadasfiados na coÍTespondente
especialidade e manifestarem §€u interesse ccm antecedência de até 24 horas da apresentação daspropostas.

\-/
EmrazÃa do acima exposto, destaca-se a possibilidade de se formalízara contratação nos moldesprevistos *o art' 62 dê tei n' 8.666/93, que autoriza, nesse caso, a utilização de .,outros instrumentoshábeis" (nota de empenhô, Êarta-cootrato, aúorização de fomecímenrq etc-).

claro está a intenção legislativa em se criar um procedímento licitatório mais simples capaz debuscar céleres paÍa a Ádministração e, consequentemente afastar o apego às formaÍidades, afastando
assim gastos desnecessário s.

No presente caso, pcla análise da minuta do edital, bem como pela natureza dos serviços e valores
orçados, mostra-se perfeitamente üável a adoção da modalidade escolhida.

o art' 38, § único da Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993, assim preleciona:

Art 3t (...)
§ único: As minutas de ditais tte ticitaçâo, bem como as tlos contratos,

\-/ acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e
aprovadas Fr a§§€ssoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei
n1 8.883, de 1994).

A referida noffna é essencial para assegurar a aplicação do princípio cla legalidade, para que oseditais não çontenham esÍipulações contrárias à lei. Além disso, o princípio da legalidade é singularmente
relevante nos atos administrativos. Assinl se faz necessârio o Êxame prévio e aprovação da minut a, paÍa
que a Adminisração não se sujeite a üolar rrn prinüpio de direito, o que é ssveramente mais grave que
transgredir uÍnê noüna.

III - Conclusões

§ 3" Conwte é a modalidade de licitação
pertinente ao s€u objeto, cadastrados ou não,

do ramo
escolhidos e convidados em

de 21 de junho de
de Licitação Carta
supra citada, razão

Desse modo obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal no. g.666,
1993, çntende-ee que a ÂdministÍação Púbtica Conzulçntç pdeú adotar a modalidade
Convite, encontrando-se o edítal em consonâncía com os dispositivos da Leí Federal,
pela qual se encontra aprovado poÍ esse departamento jurídico.

Prrq 5Ió l'rsá, Ne ap, Carm - Ce,
Fone/far {99}

6568-0m - cNPrl
3rt3-109811019

o1,612-338,{iü)1§7

E-mai I : prefeiturasncupiradoriachao@grreil-com
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Por finr, Íessalte-se que o presente afiazoado tefi çaÍiltçr msÍamerte ov
vinculando oadministrador em sua decisão, conforrne sntsndimeflta exarado pelo Supremo Trihunal Federal no

I\{andado de seguranç a*" z4.a7g, rer. Ministro Carlos velosc.

A tlPL para paÍecer e, após, ao gestor, para ratificação-

É o meuparecer.

do Riachão - Iv{a, 08 de agosto de ZO2Z.

Arcanjo Costa.Iúnior

o

R rSioJôsé,N"4r, Cúo-CEP; 6Jó68{X}0 - C}'lPl: Ot-ár1339[f,[ló7
Fone/Iàx: (99) 3 j53- r0g8/t019

E-mail : preÍehrmrreupbaderiecLes@gnCl.cen
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. Considerando o Mernorando interno, solicitando a realizaçâo de Contntaçãa de

emprsâ para aquis§ão de fardarnento escolar, para Âtender as Necessidade da Secretaria

Municipal dê §dtrcaÉo de Sucupira do RiêcfÉo - Mâ, eÍn Errfurmifus com o Âfim I {Termo

de Referência), e conforme disposto no art. 16, ll, da Lei Complementar ns 101, de 4 de

maio de 200ü, e para efeito da realização do referido procedimento licitatório, que a

despesa tem adequação orçamentária e financeira anual e compatibilidade com o plano

plurianual e com a lei de diretrizes orçamentária, decido AUTORIZAR a realização de

procedimento licitatório na forma da lei.

Encaminhem-se os autos a CPL para provtdências.

GÂHHTTE OO PREFEÍTO MUNICIPÂI DE SUfrJPIRÀ M RNCHÃO, FSTÂDO DO MÂBÂNHÃO, EM § DE

ffi§ro DE z$t2.

Vtíaltedlns Ro*tsues
Prêfefio Municipal

ú)

Rur §âo Jo*e, H! 4?9. C.{rro - CÊP: ó5óóE{0ô - CNPJ: ô I.6f 213&ü0 I {7
l'oney'fax: {99) 3553- 1098/10 19

E-rnail:potfeterr*mpirrdorirchrrí$gms.cw
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PR(rcESÉtO ADtDflsTR.ÀTrVo N: O4 16.406 / 2022.
LrcrrAçÃo N : 06 / 2022 / cpL.
UODáLID^DE: Convite;
TIPO: Menor Preço Global;

II9gE Oe nurrcuçÃO: Empreitada por preço gtobal;
OB.IEIIO: ContsetaÉo de _emprete para aquictção de f,erdcnento p.ra a gccrotarla depeio'_ng auaícíplo de s.cupin do nrchâo- rr, em conforurdedo com o aneroI (ProJcto Elártcof.
EIITTDADE PRoMoroRÂ: Municipio de sucupira do Riachão, Estado do Maranhão.DATA E HORA: A abertura do cerlame oco.'*à dt" 17 dc .go3to ac zozà,'*t(x):oo h;EIÍDEREÇO: Rua São Jose, n" 429, Centro_ Sucupira do Riãchâo/MÁ;
RECURSO§: Tesouro Municipa.l;
rruxDAtE!ÍTAçÂo: Lei Fedãrar n" g.666/93 e alteraçôes posteriores, e disposições doEdital.

\/ 
EDTTAL DE COIIVITE I{O O6/2O22ICPL

o firatcípto dc sucuprre do Rrechão, Eatado do farenLio, através daPrefeitula Municipal, por intermedio da coal':õo peraeneatc dc Ltcitrção/cpL,designada através da portaria n" lo2 /2022, torna público para conhecimento dosinteressados que realizará ricitaçáo na modaridade conviie, tip" á;;;.;;ço globar, sob oregime de execuçáo, empreitada por preço global, regida p"rá;i i;;;i n- 8.666/93, esuas alterações posteriores, bem como disposiçôes io.rtida" ,ro pres€nte Edital e seusÂnexos.

o recebimento dos envelopes lacrados contendo em separado os documentos deHáaILrrAçÃo "Envelope n" 01" u pnoposm DE pREçoti "8"".úp. n"02, seráorealizados no dia e hora supracitados, procedendo-se no dia e-hora a abertura do Envelopen" o1, na sede da Pre-feiryg }íunicipar, situadâ na Rua sao;àse,-ii +zs, centro -sucupira do Riachão/ MA. A licitagno s€ reg€rá conforme as condrçoes'scguintes:

---^--_,._ -_?! 
no. !f previsto para abertura da Licitação não houver expediente, orecebrmento e o inÍcio da abertura dos envelopes referentes a este Con/ite serãà realizados

no primeiro dia útil de funcionamento da pre-feitura Municipat.

1. OBJETO DA LTCTTAçÂO
1.1. A presente Licitação tem como objeto a contratação de empresa para aquistção
d_c fardemcnto pera. §ccrctrrla de Edúcaçto, no rnrr.Lípto dc ducuptra do Rhchão-te, ern confotmldedc con o Anero I (proJeto Bártcof.

2. COIÍDIçÔES DE PÂRIICTPAçÃO

o

2.1. Poderão participar da licitaçáo empresas devidamente cadastrada junto a órgâo daAdministração Pública Federal, Estadual e Municipal, ou que atenderem a todas ascondições exigidas para cadastramento até vlnte quatro horas anteriores à data dorecebimento das propostas, observadas a necessârla qualificaçâo.
2.2. Os interessados poderáo ser representados no procedimento licitatório por pessoa
devidamente credenciada, desde que possua plenos poderes, inclusive para renuncla ao
direito de interposição de recursos.

Rtla Sao Jocé, N" 479, CeítÍo . CEP 656óE400 - CNPI: 0 L6I2.3 38/10001{,7
Fone/fax: (99) 35i3-1098/1019

E-mâil: preftitunsucupindorilchro@gm.ilcom
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2.3. Os interessados que §e fizeÍem representar por socro gerente, strador
deverão apresentar registro, ato constitutivo, estatuto ou contrato juntamente com
a celul.a de identidade ou documento equivalente.
2.4. Os documentos enumerados no item 2.3 deverão ser apresentados até o inicio da
sessão de abertura do envelope de habilitaçâo.
2.5. Não poderão pa.rticipar direta ou indiretamente deste certame seryidor ou dirigente do
órgão contratante e do responsável por esta licitaçâo, bem como o autor do projet{ Msca
ou executiva, em conformidade com o enunciado no Art. 9", da l.ei Federal 

"" 
á.ooo/s:.

2.6. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de
um licitante.

2.7. Na hipótese de intermpção e consequente reabertura das sessões de recepção e/oujulgamento da habilitaçáo e da proposta, os Iicitantes @crâo fazrr-* representar pelos
mesrnos mandatários desigtrados para a sessão inicíal. Havendo designação de novos
representântes, estes deverão atender â.s exigências do item 2.2 deste Edital.

- 2.8. E facultada ao licitante a apresentâçáo do credenciamento previsto nos itens 2.2 e 2,3
deste Edital no momento da abertura dos trabalhos, aquele qúe não o apresentaÍ estará
impedido de se manifestar durante o procedimento licitatório.

2.9. É vedada a participaçáo de consórcios nesta licitação.

3. DA Ir(rcrrtE!$TAçÃO E PIIOFCISTA

3.1. No dia, hora e local indicado no preâmbulo, os interessados entregarão, através
de seu representante legal ou pessoa creden ciad,a, o2 (dois) envelopes à comlrrão
Perne.rrente dc Llcttação/CPL, devidamente lacrados, a sahr:

EIÍlrEtOPt lto ol
* kefeltura funtctpal de Sucuplra do Rlachão/tÂ;
* Comissáo Permanente de Licitação/ CpL
* Nome e endereço do licitantes;v * Número e data do Convite;
* A pa.l,avra "DOCUüEmAçÃO'

EIíI'EúOPE I'F qI
* Prcfcltu're tuntctpal rtc Sucuptra do Rlachío/ütç
* Comi*são Permanente de Licitação/CPL;
* Nome e endereço do licitante;
* Número e data do Convite;
* A palavra "PROPrOgfÂ'

3.2 - DOCUüF;IÍTAçÃO - 0 envelope n" 0l deverá conter, em original ou qualquer
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 comissão, com antecedência de até 24 (vinte e quaúo) horas do recebimento dos

T'

envelopes, ou ainda por publicaçáo em órgão de
documentos:

imprensa oficial, os seguintes

Rua Sâo Jos€, N" 479, CentÍo - CEP: 656ó8-000 - CNPJ: 0 I .6 12.3 38,0001 67
Foneffar: (99) 3553-1098/1019

E-msil : prcícitüruucupirtdorirchro@gtntiLcom
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9.2, r.. I - ffcbfH{w$o,furíáa-
A! Registro comercial, no caso de empresa individuâlou Ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, r1o casCI de sociedade por açõe§.

B| Cópia de documeÍltos pessoâis dos sócios e/ou proprietário.

9.2,7.2 - RegatwtdÃdc fiseat
A| Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa JurÍdica (CNPJ).
Bl Certidâo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da

Uniã,o, com abrangência inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a'a 'd'do
parágrafo único do art. 1 1 da Lei n" 8.212 | 1991.

C| Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
D| Certidão Negativa de Débito expedida pela Fazenda Municipal referente ao Imposto

..- Sobre §erviço de Qualquer Natureza {ISSQN).
E| Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas.
§| Certidão Negativa de Débito e Dívida Ativa, junto a Fazenda Estadual.
Gf Certidão EspecÍÍica e Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado, sede

do domicílio da licitante.
II| Alvarâ de localização e funcionamento validos.

8.2,1.8 - Arrf,Íificr,çtuo Têcrúclr-
*{} Apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de

direito publico ou privado.

?.2.1- PAnA HABTLnAçÃO

E. 2, 7. 4 - QntaHficalçCto econõm;lco-ftnartceíw.
A| Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já

exigÍveis e apresentados na forma da Lei, que comprorre a boa situação financeira da
empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.

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

Mgryfo {t*w) A doanmenta#a rclortiua a habilitoçao, Ttaderú. ser disp*wada no
todo ou em parte, comfulcro no ArL 32, parágrafo 1" da Lei 8.666/ 93.

3.3. PROFO§IA - O envelope n" O2 deverâ conter, em O1 {uma} via proposta
datilografada em papel timbrado do licítante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
deüdamente datadas e assinadas e deverá conter:

3.3.1. Prcz-o de validade da proposta de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
da licitaçáo, ficando estabelecido que somente se não ocoÍTer o empenho, neste çtam, frea
o fornecedor liberado para optar pe1,o cancelamento ou pelo pedido de 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.

Rua São José, - CEP: 656684ff - CNPJ: 01.612.33810001{,7

Fone/fax: (99) 3553- I 098/ l0 19

E-mail : prefeiturasucupiradoriechao@gnail.com
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3.3.4. Declaração de que no§ preço§ apre§entado§, e§táo os cu§tos
oecessários à prfeita er(ecução do objeto pretendido.

3.4- Não §eráo considemdas as prqpostas apresentadas fora do prazo, bem como, aquele§
que contiverem recursos, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade,
principalmente em rel;ação a valores, bem como as que apresentare* pieço global ou
unitário simbólico, irrisório ou de valor ?,ero.

3.5- A proposta vencedora será aqueta que apresentâÍ menor preço por lote.
3.6. A proposta, uma vez aberta, vincula o licitante, obrigando-o a exe{utâÍ os senriços
licitados caso lhe 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. JIII,GIIUEIITO

4.1. Hâblütaçáo

4.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envel,ope n" 01, çontendo da
documentação relatíva ao envelope n.o 01, contendo a documentaçáo relativa à habilitaçáo
dos concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licítantes presentes e membros da
Conrissã,o Permaaente de Lfcftsção lCiPI",.

4.L.2. Após a apreciação dos documentos exigidos, a Coaissão Perananeste de
Licttação lcPI, declarará habilitados os licitantes que os apresentarem na forma indiciada
neste Edital;

4.1.3. Nã.o havendo impugnações quanto a habilitaçáo, os licitantes poderão,
unanimemente, desistir da interposição de recursos, o que constará em Ata, proced.endo-
se à aberturâ dos envelopes rf o2, dos eoncorrentes habilitados;

4.L.4. Aos concorrentes inabütados serão devolvidos os envelopes fechados contendo
as re§pectivas propostas, desde que náo tenha havido recursos ou após sua denegação;

4.1.5. Havendo interposição de recursos, a Comicrto Fsrnueate de
Licitação IC.PI'- suspenderá a sessáo lavrando-se Ata circunstanciada dos trabalhos até
entáo executados e comunícarâ, por escrito, com antmedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas, aos licitantes habilitados, datâ, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese
os envelopes n" O2, devidamente l;acrados e rubricados pelos presentes, permanecerão, até
que §8 reabra a sessâo, sob guardâ e responsabitidade do krrldcntc dr Cornlrrlo
Permanente de Ltettação lCPÍ,,.

4.2. Propo*tac

4.2.1. Apo-s a abertura dos envelopes de n." ü2, a Conlrúão Po nacatç dc
Ltcttaçâo IC.PL, divulgará aos licitantes presentes as condições oferecidas pelos
participantes habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos mesmos e membros da
Coml*êo Permanente de Ltcltação IC.PIL.

4.2.2. A Comlrlõo Pcrneneate de tloiteçâo lçFI, poderá, a seu critério,

Rua Silo José, N" 479, Cenko - CEP: 0i
Fone/fax: (99) 3553- I 098/ l0 19

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmailco m
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comprovaçáo documental adicional de informações conüdas

ài rls

o

4.2.3. Seú declarado vencedor o participante que oferecer o acaor proço $oüel,
dentro das condições exigidas no Edital. Obedecendo ao contÍole dos preços unitários de
cada item da planilha, no qual o critério de aceitabilidade como preço máximo serão os
contidos na planilha orçamentária do Projeto Básico.

4.2.4. No caso de empate entÍe duas ou mais púopostas, a classificaçáo se fará
obrigatoriamente por sorteio, na presença de todos os licitante§.

4.2.5. Colocar-se-áo â disposiçáo dos inGressados o resultado da ücitação e os mapas
de apuração e clias,sifrcaçáo elaborados segundo o critério de julgamento.

5. NrJrrDrcAçÃo r llouoLocAçÃo

5.1. Não havendo interposiçáo de recursos quanto ao resultado da ücitação, ou após o seu\,. -- julgâmento, será Lawada Ata circulstanciada, cabendo à Comlrrão Permeasatc de
Lfctteçáo/CPL adjudicar o objeto da Iicitaçáo ao vencedor, submetendo tal decisáo a
Autoddede Coalrctcntc.

5.2. A Autorldadc Competente, poderá revogar a licitaçáo por razões de interesae público,
devendo anulá-la, de oficio ou por provocaçáo de terceiros, quando o motivo assim
justificar.

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

5.4. Ocorrendo desatendimetto ao prazD estabelecido em 5.3, a Autorldedc Conpetcatc
convocará, segundo a ordem de classificaçáo, outro ücitante, se não preferir procder a
nova licitação.

5.5. Atendida a convocâçáo o ücitâíte 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 Iri n" 8.66ó/93 e suas alteraçôes.

6. IITADIUPT,EUEIÍTO E sArÍÇÔE§

6.l. O âtraso injustificado no cumprimento do objeto do contrato sujeitará o fornecedor à
multa de morâ correspondente a O0,5olo ao dia, sobre o valor dos produtos a serem
fomecidos enquanto perdurar o inadimplemento.

6.2. ÁJlém de multa aludida em 6.1, a Prefeltura Mualcipal poderá garantida a prévia
defesa, aplicar ao ücitante vencedor, na hipótese de ine:<ecução total ou parcial do
contrato, as §eguintes sanções:
6.2.1. Advertência
6.2.2. Multâ de lü/" (dez por cento) sobre o valor da quantidade náo fornecida dos
produtos, nos casos que ensejam sua rescisão determinada por ato unilateral e escrita da
Prefeitura Municipal.

6.2.3. Suspensão temporária de pa.rticipar em ücitação e impedimento de contratar
a Administraçâo por prazo não supe, ior a O2 (dois) anos.

Rua São José, N" 479, C€ntso - CF,P: 65«,t{r0 - CNPJ: 01.612.33Eô00t{7
Fone/faxi (99) 3553-1098/1019

E-mail: preíciturnucüpindorilch.o@grnrilcom

ffi'r-:;""'*:r,.;

PAt

tl */!^,:,,J e

OV.t,



i\ PAI

&ffi- Df

É

Y1k ,o/" \
5 rts.

._)

a

-Lr
o

P

6.2.4. Du.laraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com
enquanto perdurarem os motivos deterrninantes da punição.

6.3. As sanções previstas nos subitens 6.2.L, 6.2.9 e 6.2.4 poderão ser aplicadasjuntamente com a prevista em 6.2.2.

7. RECEBIIEIÍT{) DO OB'ETO COIÍTRATÂDO

7.1. O objeto desta licitação será recebido recebida provisoriamente, pela prefeltura
Muntclpal, mediante Terrno circunstanciado, assinadà pelas partes, 

'no 
prazo de ate

quinze dias da comunicaçáo escrita do contratado de que ãe serviços foram concluídos.

7.2. Após o recebimento proúsório, o servidor ou comissáo designada pela autoridade
competente, receberá definitivamente os serviços, mediante tCrmo círcunstanciado,

r- assinado pela-s partes, após o decurso de praz,o de observaçáo hábü, ou vistoria que
comprove a adequaçáo do objeto aos termos contratuais, ficando o contratado obrigadã a
reparar, corrigir, remover, reconstitua, às suas expensas, no total ou em partes, o obj"to
do contrato em que se verificarem úcios, defeitos ou incorreçõee resultantts da execução
ou materiais empregados.

8. PAGAüEIITO

9. NECT'RSOA âDTIrI§TRATIITOA
9.1. Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste Edital, cabem:

9.1.1. Recursos no prazo de O5 (cinco) diâs úteis a contar da intimaçâo do ato da lawatura
--da data, nos câsos de:

al habilitâçâo ou inabilitaçáo do licitante;
bl julgamento das propostas;
cf anulação ou renovação da licitação;
df indeferimento do pedido de inscriçáo em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento.

9 . 1 . 2 . Representação , no prazo de O5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada
com o objetivo da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

9. 1.3. Pedido de reconsideraçâ.o, de decisâo da autorldedc cornpetcnte na hipótese do
Inciso III, da alinea "Í" do art. 1o9 da lei Federal 8.666/99, no prazo de r0 (dez) dias úteis
da inümação do ato.

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

1(). DOS nECITRSOA ORçAremÁnIO§
10. 1 . Os recurÊos orçamentários para faznr face àe despesas desta ticitaçâo c

I aí

Rua São José. N' 479. CeDúo - CEP: 656ó8{00 - C}.IPJ: 01.612.33E0001{7
Fondfax: (99) 3553-1098/10 I9

E-mail: prefcitunsucupiredoriachro@gmril,com
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8. l. O pagamento será efetuado mediante apresentaçáo de Nota Fiscal de Prestação de
Serviços, acompa.nhada das Certidôes de Regularidade e devidamente atestada pelá setor
competente, até o último dia útil do mês subsequente, para que o licitante vencedor deverá
na oportunidade fornecer o número da conta e agência onde ocorrerá o crédito na
tesouraria da Prefeitura Municipal.
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por conta da seguinte dotação orçamentária:

strondo poro o povo

ose Warlen Barbosa Silva
Freridente da CPL

Portet{lr ao l(Í2l2UE2

O

_-9,!
o untdadc oÍçemcntárla: (Li.ol - sccretarle [untctpal dc Educeção.
r ProJsto/Atividede: 12.361 ,OOO?,2(y23.firOO - ürnut. o Futc. do Salário Educaçio. QSE.

o lYaturen dr Derpea: 3.3.9o.3o.(x) - ilntertrl dc courumo.

I l. DAft DISFO§IçÔE§ GERâI§.
11'1. Além das disposições deste Convite, as propostas e os contratos delas decorrentes
sujeitam-se à Iegislação vigente, ki Federal n" 8.6661g3.
L1.2. o licitante vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acrÉ§ciÍno§ ou supressões nas quantidades especifi.cadas no Anexo I, limitada as
alterações até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado.
1 1.3. A Administração poderá revogar ou anular esta licitação nos termos do artigo 4g da-- Iei n." 8.666/93.

1 1.4. Â Comissão prestará todos os esclarecimentos e informações adicionais
eventualmente necessárias sobre o certame, na sede da Prcfcttura Uudslpnl, na Rua Sáo
José, n" 479, Centro - Sucupira do Riachão/MA, estando disponíveis para atendimento,
no horário normal de e4pediente.

11.5. Ocorendo feriado ou ponto facultativo na data da licitaÉo será a mesrra realiaada
no primeiro dia útil subsequente, no mesrrro horárüo e local designado no preâmbulo deste
Eclital.

11.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Eclital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.
11.7. Para fins de dirimir controvérsias decorrentes desta licitaçáo, será considerado
domicílio contratual eleito pelas pafiÇs, à Cidade de §âo João dos Patos lMA, sendo
unicamente competente o respectivo Foro.
11.8 - Integram o presente Edital, independentemente de transcriçâo:

v âIStfO ft Especificação do Objeto (Projeto Básico);

AIIIDXO II: Modelo de Carta Credencial;

AItE':t(O III: Declaraçâo de Cumprimento ao Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93;

ÀItEfO IV: Minuta do Contrato.

Sucupira do Riachão - MA, 10 de agosto de 2022.

Rua Sâo Jose, N" 479. Cenüo - CEP: 6566E{ff) - CNPJ: 0 1.6 I 2.338/0001 47
Fone/fax: (99) 3553- I 098/10 l9

E-mail : prefeituresucupiradoriache@grreil.com
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1-OB.IETO:

1.1

03

confrataçâo de onpresa para aquisição dc fardamento para a seçretaria de Educação, no município de sucupira doRiachão- M4 em conformidade com o Anexo I (projetobasico).

l'2' os bens objeto da aqúsição estâo dentro da padronizaçâo seguida pelo órgão, confomre especificações técnicas ereqúsitos de desempenho.

2. JUSTIFICATTVA
2'l' A Prefeitura Municipal de Suanpira-do $ryhaa{Á" possui a necessidade dos itens elencado neste edital, pâra ocumprimento de suas ativida4es e obrigações, haja vista a nácessidade de fornecer o fardamento. p-, i* at*o, da RedeMunicipal de Ensino, os referidos PRODUTO§ só se dará rnediante a prévia autorização do secretário responsávelprsviam€flte identiÍicados.

3.R.BCEBIMENTO E CRITÉRTO DE ÂCEITAÇÂO DO OEIETO
. .3 Pram e local de enfrega:

^-- 3 '3 'l O prazop€ra enfiega dos produtos será de até 5 (cinco) dias, cootados do envio eleüônico ou Íisiço da autorizaçâo
de fornecimento emitida pelo setor compÊtente;

3'3'2 o material será fornecido no local indicado peta Swretaia Requisitante, no horário e endereço indicado namem de Fornecimcnto, de segmdaasoxta
3.4 Condiçôcs de entrega:
3'4'l os produtos serão fornecidos conforme solicitação da Secretaria Municipal Requisitante, observando osParâmetros e critffos para o confole de qualidade do produto.
3'4'2 No ato da entrega o fornecedor deverá colLer assinatura da pessoa responsável pelo recebimento do produto.

- 3'4'3 Qualquer-altera@ nos produtos observada durante o recebimento ou a posterió.i, q,,", venham a desclassificá-lo pa,a o consumo, scná objeo de moc4 ssm ônus par.a prefcitrua Municipal.

4 OBRTGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

".xn 
as obrigaçõcs por ela assumidas, todas as

condiçôes de habilitaçâo e quatificaçtu sxigrdas no Edital e Ano(o do convite a ser realizado pela PMSR.
4.2. Efetutr a mrÊga dos nratqiais an pcr.feitas condiçôçq no prâzo e local indicado pela A&ninistraçâo, eur egita

observância das especificações do Fdital e da propost4 acompanhado da respectiva nota fiscal consândo detalhadunente as
indicações da marc4 fabricante, modelo, tipo, procedência e prÍtzo de garanti4 quando for o caso;

ITEM
QUANT
IDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL0l Camisetas em malha PP 02 a 06 anos 399 19RS tR5

02 Shorts em elanca e com detalhes 399 FrS zs Rs 11.7s4
08 a 16 anosCamisstas em malha PP 791 R§ Zg.

em elanca e com detalhes 999 42,9A Rs 42.857,10
05 Camisetas em mala PP P MeG 276 74 RS8
06 em elanca e com detalhes P MeG 276 R$ R513.322,52
07 Camisa P MeG t75 R9 Rs 14.092,75

Yslor Totsl 1it4.311,35

Rua São José, N'479, - CEP: 656ó8{@ - CNPJ: 01.61
Fone/fax: (99) 3553-l 098/l 0 l9

E-mail : prefeiturasuc upiradoriachao@grnail.com
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4.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de 13, 18 e26,doCódigo
de Defesa do Consunidor (Lei no 8.078, de 1990);

4.4. O dcver peüsto no subútem mterior imptica na obrrigação dc, a crit€rio da Adminiseração, substihrir, rÇFÍnar, mrig*,
remover, ou reconstnrir, às suas expeÍrsas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, o produto com avarias ou defeitos;

4.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
4'6' Comunicar à Admini§üação, tro pÍazo máximo de 24 (vinte e quatrô) horas que flrtecod€ a dxa da eÍltÍega os motivos

que impossibilitem o cumprimento do prazo previstq com a devida comprovação;
4'7. Não fransferü a t€rceiros' por qualquer fonna, ncm mcsmo pucialmente, as obrigações assumidas, nm subconüatar

qualquer das prestaçõe§ a que está obrigad4 exceto nas condições antorizadas no Termo de Referência ou na minuta de
conhato;

4.E. Não permitir a ut'rlização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anog exceto na condição de aprendiz para os
maiores de quatorze ano§; nem permitir a utiliz4ão do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

4.9. Responsabilizarern-se pelas despesas dos tributos, encaÍgos trabalhistas, prwidenciários, fiscais, comerciais, ta:ras,
frçtes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
exrrção do contrato.

4.10. Em tudo agir, scgrmdo as diretrizes e legislação específica.

§ oBRIcAÇÕnS nA CONTRÂTANDE

5.1. Alán das obrigqôes resultantes da observância da [,ei no 8.6661g3. sâo obrigações do Município de Sucupira do
Riachão- MÁ, por intermedio de sua srcretaria:

5. I . I . Ef€úlE o csrtrato individual {xr sua substiftúÉ p@ instruÍn€atos hábeis cooforme faüdtdo pÊlo AÍt. 62 da Lei no
8.666193, tais como: autorização de compras ou ordem de senriços, nota de empeúo ou outro instruÍnento simil&r, conforme
seja o caso;

5.1.2. EfêtuaÍ o pagamento ao detentor do preço, quando da sua contrataçâo, os pÍazos e as condiçõcs estipuladas ern
Edital e neste Ânulo L

5.1.3 O recebimento do ob§o solicitado dsveÍá s€r por mçio da aprcacrtação do fornrulâio próprio (H€Ín de
Compra/OF) devidamente assinado por servidor responsável designado junto ao s€tor competente, como comprovação da
efetiva execução do objeto.

r.1.4 Apliw as penalidades por descumprimsrto do Contrato;

6.DA R§§C§ÃO IX} TERIITO CO{TITRÂTUAL
6.1 A inexecução total ou parcial das ob,rigações estabelecidas no contrâto poderá ensejr, além das penatidades específicas,
a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.
6.2 Constituemmotivo de rescisão, os elencados nos artigosTT e 7E da Lei Federal 8.6«193, com suas atualizações.
6.3 A rescisâo do contrato se dará na fmrna estipulada e prwista em lei (fft.79, e seguintes, da l,€i 8.ffi193\.
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Rua São José, 479, Centro - CEP: 65(ú8400 - CNPJ: 01.6
Fone/fax: (99) 3-553- I 098/ I 0 19

E-mail : prefeituresucupi radoriachao@gmail.com
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UODEIT» DI CARTA DE CRTDE-IÍCIÁTT!ÍTO
DE REFRESIEXÍTAITTE

, - o\í

O abaüo assinado, na qualidade de represêntânte legal da Empresa
vem peLa presente informar que o Sr. ê pessoa designada pul" Errrpr"* p".."
representá-La perante essa Comissão, inclusive com poderes para renunciar ao direito de
interposição ou desistü de recursos, em qualquer fase da ücitação em epígrafe.

A
coIls8Ão pERüâ"nEtrTE Dt LrcmÀçÃo/cpr,

Local e Data.

Âtenciosamente,

Assinatura do representante da licitante

Rua §o Josó, Nô 479, Centro - CEP: 65668{XX) - CNPJ: 0l .6 I 2.33trr0(ú I {7
Fonc./fax: (99) 3553- I 098/l 0 I 9

E-mail: prefeituresucüpirrdoriâchro@g'l jLcom
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AITEXO IU
hpcl Tlmbrado da Firroa

À
PREFTITIIRA MI'IYICIPAL DE SUCUPIRÂ DO RIACTúO
Comtrcío Permaaeate de Llcltrçâo ICPÍ"__

Ref.: Convite N" 06/2022/CPL

v.r

DECIáRAçÃO Dt CTTUPRIUEMO IX) Âtrür. 2?, ItrCISO V, DA 8.ffi6.lgg

intermédio de seu repre§rentante legal, Sr. (a)
identidade n.o .......e do CPF n."

inscrita no CNPJ n.o.......... por
portador (a) da carteira de
......DECL/IRA, paÍa Íins do

disposto no inciso V, do aÍt.27 da lei 8.666, de 2lde 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 empriega menor de dezesseis anos;

( ) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condíçâo de aprendiz.

Ipcal e data

Nome, Assinatura do representante da ücitante

Rua São José, N" 479, Cen§o - CEP:65668400 - CNPJ: 01.612.338/000167
Fone/fax: (99) 3553- 1098/ I 0 l9

E-mail : prefeiturasucupiradoriacheo@gmeil.com
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COI|TRÂTO DE EXECT'çÃO DE sERl'IçOS QUE EITTRT §I CEX,EBRÁü O UUrICFIOIrE §UCt PIR.â, DO RI CEÃO/UA E A EUpRESA ffiffi*.

Pelo presente instrumento particul,ar de contrâto de um rado o f,unrcípro de
Sucuplra do Rlachão/MÂ, pessoa juridica de direito público interno, inscrita no CNpJ
sob o n" ,oooooooooooooo(marÕ(x, situado na Rua:EraFoo(Fclooo(E(rctro(,ocK, Centro - CEp:
65.668-00 - Sucupira do Riacháo/ MA, neste ato representado por **+********r*i***,
brasileiro{a), casâdo(a), portador(a) do RG sob o ,ro ****i***, inscrito(a) no CpF sob o n"***ft,****, residente e domiciliado(a) na ********, doravante denominada simplesmente
contratante. E, de outro lado a empresa >>>>>>>>>>, pessoa jurÍdica de direità privado,
inscrita no GNPJ no >>>>>>>>>>>, com §ede à >>>>>>>>>>>>>, neste ato representada nav forma de seu Ato Constitutivo, por >>>>>>>>>>>, brasileiro, ,rrrrrr, portador de RG no>>>>>>>>>>>>>>>>>, residente e domiciliado à >>>>>>>>>>>>>>>>, doravante
denominada simplesmente cortret de, e perante as testemunhae abaixo nomeadas,
firmam o presente contrato, que se regará pela ki n." g.666193, e suas alteraçôes, a
legislaçáo quê rege a especie, atendidas as cráusulae e condições que se anunciam a
eeguir:

cráuglrLa PRrruR^ -- o- presente instrumento tem como objeto a contrâtaçáo de
9mpÍesa para aquisiçâo de fardamento para a Secretaria de Eduõaçâo, no municíipio de
sucupira do Riacháo- Ma, em conformidãde com o Anexo I (projeto gasíco), 

" 
propo"t" d"

preços da licitante.

cr,rlu§uL/\ SEGI tÍDA - É de exclusiva responsabilidade da contratada o pessoal
empregado no fornecimento, o qual náo terá, com a contratante, nenhum únculo
emprega.tício.

- cr.Áusule TERCETRA - A contratada se compromete, na execução deste conrato, a
obscrvar todas as leis, bem como a atcnder o pagamento das dejpcsas daorrentes da
apücação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiràs e demais encargos
necessários à execução deste Contrato.

CIáU§ULA QIráRIA - Aos fornecimentos ora contratados serão executados conforme as
especifrcações e:rigidas pel,a Contratante.

CLÁUSUL/I QUMTA - A Contratada responderâ, de maneira absoluta e inescusável, pela
perfeita qualidade tecnica dos serviços, quanto ao pr@esao de aplicaçáo dos materiais,
inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços quà, não aceitos pela
fi.qcalizaÇáo da Contratante, devam ser refeitos.

cLÁusIrLA SErrA - A contratante indicará um responsável como seu preposto, para
exercer aa atividades de liscalizaçâo doe serrriços ora contratadoe.

cLÁÚ§uLA §Éf,ruA A Contratada se obriga a atender, imediatamente, todas
da liscalização da Contmtante, relâtivâmentê aoa seryiços contratados.

Rua São José, N' 479, Centso - CEPi 656óE-000 - CNP.,: 0l .61 2.3 3Ey'000 t 47
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OITAVA - Á Contratada manterá perrnanen dos s,um proÍissional qualficado, obrigando- se a substituí-lo e como a todapessoa que, direta e indiretamente com ele se reliacione a qua[uer titulo, mediantesolicitação da Contratante, que frca dispensada de declinar os moüvos determinantes
dessa decisao.

Ualdadc Orçencntárla:
ProJeto/Attvldede:

Xeturrcze de Dcrpere:

CIÁUSUIA DÉaMA $EGiUNDA - Além das penalidades jó. declinqda.s e da obigaçãs de
refazer os seruiços/ fofTtea fiento ndo aprovadas pela fucalizaçao, a Conttataàa poderá

§ervrço

CIáUSITLA ICOIIA - O prazo do presente contÍato será de 0l ano, contados do recebimento
da Ordem de Fornecimento.

PARÁGRÀFo PRIutIRo - o presente Conrato só poderâ ser objeto de prorrogação caso
o motivo,apresentado esteja .dwidamente enquadraâo ,ro a.t. sz ,'da t-ei,i" a.ooZ7sa, se.lajustiÍicado por escrito e condicionado a parecer prévio da prefeitura Municipal.

PânÂGRAfo §EGlIrtrDo - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, atê 2ío/o (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

"ctÁusttA DÉcila - pela execuçáo dos fornecimentos, a contratante pagará á

dotaçáo orçamentária:

a

a

a

PARÁGRÂFo PRTuEIRo - o praz,o de pagamento será de até o último dia úül do mês
subsequente, contados a pqtir da apresentação da Nota Fiscal, acompa.nhada das
certidões de Regularidade e deüdamente atestada pelo setor competente.

cLÁu§uLA DÉcua PRTuEIRA - pelo inadimplemento das obrigações contratuais,
sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

A) Multa de O,33olo (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global
ç, do senriço, por dia de âtraso no início da execuçâo dos traúIhos.

B) Além da multa aludida na letra "4", a contratante podera, garantitia
amptra defesa, aplicar ao contratado, na hipótese de inexecuçã.o toàl ou 

-pã,r"ia 
aa

obrigação, as seguintes sanções:
B. 1) advertência;
8.2) multa de lOp/o (dez por cento) sobre o valor náo executado do contrato, nos casos

que enoejarem sua ressisáo determinada pelo prefeito Municipal;
8.3) .Suepensáo temporária de participaçáo em licitação i impedimento de contratar

com Administraçâo Pública, par prazo não superior a 02 (dois) anôs;
8.4) Declaraçao de inidoneidade pa.ra ücitar ou contratar com Mministração pública

enquanto perdurarem os moüvos determinantes da punição;
8.5) As sanções prerristas nos subitens B. l, B.3 e 8.4, poderão ser aplicadas

juntamente com a prevista no B.2.

s;r.spnsa de licitar perante a Contratante, que tamMm amunicará. o
da AdministraçAo hibtin.

Rua São José. N' 479. CentÍo - CEP| 65668400 - CNPJ: 0l .61 2.33E/00O 1ó?
Fonc/fax: (99) 3553-1098/10 | 9

E-mail: prefeitürrsucupiradoritchro@gmail.com
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ContratanteTERCEIRÂ Por atraso no pagamento das
pagara à Contratada a multa diária de0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre ovalor em atraso, até o limite de lü/o lder- por cento).

cr,Áusura pÉrrul
Contratada:

QT'A.RTA Serão de direta e exclusiva responsabilidade da

I - Quaisquer acidentes que porventura ocomam na execução das obras eserviços;
II - O uso indevido de patentes e rcgistros;
III - os fatos que, estando em móra a contratada, decorrerem de casofortuito ou força maior e reg{1e,m na deetruição ou danificação aà. oúÁ em constução,estendendo-se tal responsabilidade até a asúatura do Termo de Recebimento DeÍinitivodas obras e as indenizações e terceiros.

cr-Áu$rl"a oÉcul eurrrA - A contratada se compromete, na execuçâo do presentecontrato, a observar todas âs leis, regulamentos e ôódigo áe posturas do MunicÍpio,
.-, especialmente a§ de segurança pública é as Normas Técniás da ABTN, bem como atendero pâgamento das despesas decorrentes de impostos e tâxas, da aplicaçâo das leistlabalhj§tas, de segums, inclusive contra terceiroi, e da expediçao de liàça necessária áexecução deste Contrato.

cLÁu§uLA DÉE A surra - Durante a execução dos fornecimentos, cumprirá àcontratada a execução das seguintes medidas:

I Ef-.llat o pagamento de todos os tributos e obrigações Íiscais incidentes ou que vierem aíncidir sobre o objeto do contrato, até o receb]mento definitivo p"ià 
- 

"orrtrut"nte 
dos

servrÇos.

cLÁust LA DfuruA §Énta - Â Contratante poderá declarar rescindido o presente
coStrato-, sem que assista à parte inadimpGnte direito a quarquer indenizaçao,
independentemente de aúso, noüficaçáo, intàrpelaçâo judicial ão à*to:"ai"ial, nos
seguintes casos:

I - falência, concordata ou dissoluçáo da Contratada;
II - inadimplência de qualquer de suas cláusulas;\-/ ilI - intermpção. dos-trabalhos pera contratada por mais de l0 (dez) rriag

consecutivos, sem motivos j ustificadoe;
IV - transferência do Contrato no todo ou em parte, sem previa autorização

da Contratante;
V - utilização. deste Contrato para caucionar qualguer operaçáo Íinanceira,

sem prwia e erlrressâ autorizaçâo da Contratante.

cráuslrlA DÉcua orrAvA - As partes elegem o Foro de são João dos patoe/MA,
rerrunciando a qualquer outro, por mais priviiegiado que seja, para dirimir quaisquei
dúüdas oriundas da interpretaçáo deste Contrato.

E, por e§târem assim justaa e contratâdae, assinam o presente instrumento
em 02 (duas) vias, de igual teor e para um so Íim, juntamente com as testemunhas que a
tudo assistiram.

Ruâ Sâo José, No 479, C€fltso - CEP: 656ó8{00 - CNPJ: 0 L612.3 38000 I {7
Fone/fax: (99) 3553-1098/10 I9

E-mail: prefeiturrsucupirrdorirchrotAgmril.com
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TESTTEMT'NIIAS:

CPF:

CPF:
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O MunicÍpio de Sucupira do Riacháo, Estado do Maranhão,
Municipal, por intermedio da Comissão Permanente de Licitação/CPL, torna público que
realizaÍâ licitaçáo na modalidade Conolte eob o no O6/2A22lCPLdo tipo Menor Preço Global
regime de execuçâo empreitâda por preço global, cujo objeto é COIÍTRATAçÂO Dt
EUFnGSÀ PARA AQrÍrsIçÃO Dt FáRDAUE!ÍTO PARA â SECETARTA DE ETTUCAçÃO,
ro tuilIcsro DG Slrct PInA DO nIACH.IG UÀ Eil COTFOnUIDâDG COI O AIÍIXO r
(PRO.IETO BÁ§ICOI. Data da Abertura: 1? de agosto de 2O22 às 09:00 h, na sede da
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riacháo/MA, situada na Rua São Jose, rf 479, Centro
- Sucupira do Riacháo /MA. Dlploma Lega$ Iri Federal n" 8.666/93. Obtenção do Edital no
endereço supra, das O8:OO às 12:OO h, de segunda a sexta-feira, podendo ser consultado e
obtido gratuitamente.

Sucupira do Riacháo - MA, 1O de agosto de 2022.

os€ Silvâ
Preridente de CPL

, DEGI"ARA[()8, em cumprimento a Lêi Orgânica do Municipio, ter recebido e afixado no
^uadro mural de publicaçÕes da Prefeitura nestâ datâ o Editâl e seus ânexos acima citado,

Vd"ra dar publicidade ao referido certame.

1

Francisco Adriano das Neves
[cnbro de CPL

\
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