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PREGÃO PRESENCIAL N." 01/2017

EDITAL

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHAO/MA; por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,

designada pela Portaria n° 02/2017 de 24/02/2017, com sede à Av. Castelo Branco sn - Centro, nesta cidade, torna público que

realizara licitação, na Modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço global c em conformidade com o disposto na Lei Federal n°
10 520 de 17 de julho de 2002 e aplicação subsidiária pela Lei Federal n°8 666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

A sessão pública do Pregão terá inicio as 08:30 horas do dia 9 de junho de 2016 devendo o? envelopes contendo a Pro-

posta de Preços e a Documentação de Habilitação para o objeto definido neste Edital e seus Anexos serem entregues na Comissão
Pei manente de Licitação - CPL . no endereço supra citado na data e horário acima mencionados

1. DO OBJETO

1 1 - Aquisição de produtos de higiene e limpeza para consumo para o Legislativo Municipal, em conformidade com o Anexo
I. parti: integrante deste Edital,

1 2 O valor máximo estimado para aquisição do objeto desta licitação e de RS 77.780,44 ( setenta e sete mi!, sete-

centos c oitenta reais c quarenta e quatro centavos j

1 3 - Os quantitativos previstos neste Edital representam apenas uma expectativa de contratação por um período de 06 ( seis

) meses, não se obrigando a Camará Municipal a adquirir integralmente aquele quantitativo

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

2 1. Poderão participar deste PREGÃO PRESENCIAL, os interessados devidamente cadastrados na Câmara Municipal de

PORTO RICO DO MARANHÃO, que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto a documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas constantes deste editai c seus

anexos

2.2. Podeião participar deste PREGÃO PRESENCIAL pessoas jurídicas sob a condição de Microemprcsa c Empresa do

Pequeno Porte para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.° 123/2006, cm que devera ser comprovada
mediante apresentação de Declaração, firmada poio representante legal da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos
previstos no art. 3°, § <J°, da referida lei. A não entrega desta declaração indicara que a licitantc optou por não utilizar os benefícios
previstos na Lei Complementar n ° 123/2006.

2 2.1. A declaração em questão deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação/CPL logo no início da sessão
de abertura, juntamente com o credenciamento. antes e separadamente dos envelopes (Proposta e Habilitação) exigidos nesta

licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei

Complementai n° 123/2006

2 3 A participação na licitação importa total e restrita submissão dos proponentes ás condições deste Edita!

2 4 Não será admitida a subcondatação
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2 í) Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concordata, concurso de credores, ássolu-
vHo. liquidação ou em regime de consórcio, qualquer quo seja sua foi ma de constituição, empresas estiangeiras que não funconem
no pais. empresas que possuam, entre seus sócios, seividor da CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO nem
como aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com
sdspensóo do direito de licitar o contratar pela CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO.

3. DOCREDENC1AMENTO

'3 '\ eifedencia^ento íar-se-a, por meio de instrumento publico de procuração ou instrumento particular com firma reco-
nhecida ou Ca rta Ciedcncial. podendo sor em modelo próprio , cem poderes para formular ofertas c Dances de preços e praticar
todos os demais atos peninenles ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado ca
empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social no qual estejam expressos seus poderes

kpaia exercer direitos de assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados pessoalmente pelo represonlTitc-
ciedenciado, no local, dia e hora acima mencionados em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados ro
lu-cho o cê pielerénoia, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados além da razão soc:nl do
h :,Uite. os seguintes dizeres:

ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 01/2017 - CPL
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENVELOPE N.u 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CÂMARAMUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 01/2017-CPL
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

12. A icuniáo paia recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do licitante e
os documentos que a instruírem será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei Federal n.° 10.520/2002 e
o Decruto Estadual n° 24.629 de 03 de outubro de 2008, aplicando-se subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.y

y.uGOV93, com suas modificações e em conformidade com o disposto neste edital e seus anexos, no local e horáuo já determinado.
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada cm 02 (duas) vias, impressas cm papel timbrado cio licitantc, cm língua

portuguesa, icdigida com clareza sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada c rubricadas
todas as folhas pelo representante legal do lícitante proponente, conforme consta no Anexo IV devendo conter o seguinte

a) Número do PREGÃO PRESENCIAL c o nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF. endereço completo

telefone, fa« e endereço elctrònico (e-mait), este último se houver, para contato

d) Valor total dos itens c valor global em algarismo e por extenso em real, com. no máximo, duas casas decimais após a vir-

gula prevalecendo este ultimo em caso de divergência, sendo, ainda, considerado preço fixo e irreajustavol

ej Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação

f) Declaração expressa de que quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou mdirctos omitidos da proposta ou incorrcta-

mentc cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a quaíquet
titulo dujondo os serviços serem executados e fornecidos sem quaisquer óntis adicionais

5.2- Ao apresentar sua proposta a licttantc se submete a todas as cláusulas c condições deste Instrumento Convocatório A

proposta uma vez aberta vincula a licitantc, obrigando a vencedora ao cumprimento de seu objcto, salvo ocorrência de motivo justo

decorrente dn fato superveniente c aceito pela CPL / Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão, na forma do parágrafo 6°,

do3rt 43, dríLotn" 8 666/93

5 3 • Não serão consideradas propostas apresentadas por telegrama, Internet ou fac-simile, bom como aquelas que contiverem

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar a dubiedadc principalmente em relação a

valores, e não se considerará também, para fins de classificação, qualquer oferta de vantagem não previstas nesta Instrumento

Convocatório

5 4 - Podidos de rctificação. por engano na cotação ou especificação dos materiais, somente serão aceitos antes da abertura

das propostas.

5 5 - Em nenhuma hipótese a proposta poderá ser alterada, seja quanto ao preço condições de pagamento ou quaisquer ou-

tras que importem em modificação das condições originais Pedidos de retificação ou cancelamento por engano no cotação ou

especificação do material, somente poderão ser apreciados se formulados antes de abertas as propostas

5 6 - Na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da Proposta fica automaticamente prorrogada

pelo prazo correspondente aos dias de suspensão

5 7 - Havendo divergência entre os valores numéricos c os por extenso, piedominarão os últimos

5 8 - Constatada declaração ou documentação falsa, após inspcção pela Comissão Permanente de Licita-

çào/CPL, o lícitante será inabilitado ou desclassificado, conforme o caso. sem prejuízo de outras penalidades.

6. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL.
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6 2 Apôs a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o Pregoeiro e sua equipe de apoio classificar ao o LICI-

tante autor da proposta de MENOR PREÇO, e todas aquelas apresentadas com preços ate 10% (dez por cento) superiores aquelas

de menor valor, dispostos em ordem crescente, para que os representantes legais das íicitantes participem da etapa de lances verbais

6 3 Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas com preços cm conformidade com o definido no subi-

tcm anterior, o Pregoeiro fará a classificação das melhores ofertas, até o máximo de três, colocadas em ordem crescente quaisquer

que sejam os valores ofertados, para que os representantes legais das liciíaníes participem, também, da etapa de lances verbais,
conforme o disposto nos incisos VII e VIII. do artigo 13 do Decreto Estadual n ° 24.629 de 03 de outubro de 2008

6 4 Aos íicitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentes de classificação

6.5. Os lances verbais dcstinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja. devendo ser. obrigatoriamente inferior a

este, não sendo aceitos lances de valores iguais

6.6 A desistência do licitantc em apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, implicara na sua exclusão da

etapa de lances verbais e na manutenção do úítimo pieço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas

6 /" Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço por lote e o

respectivo valoi estimado pela CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO, para os serviços

6 3 Em cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n ° 123. de 14/12/2006, para as microcmpresas e empresas

de pequeno porte, será observado o seguinte

6 8 1 Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferencia de contratação para as microcmpresas c em-

presas de pequeno porte

6.8.2 Entende-se por empate aquelas situações cm que as propostas apresentadas pelas microempresas c empresas de

pequeno porte sejam de até 5% (cinco poi cento) superior ao melhor preço,

6.8 3 Ocorrendo o empate a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta

de preço inferior aquela considerada vencedora do certame, situação cm que será adjudicado em seu favor o objeto licitado

6.8.4 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma do subitem
6 8.3, serão convocadas as ME s e EPP s remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitcm 6 8 2 , na ordem

classificaioria. para o e-ercicio do mesmo direito

6 8.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo o objeto licitado será adjudicado cm favor

da proposta originalmente vencedora do certame

6 8 6 0 disposto nos subitcns 6 8 3 c 6.8.5 somente se aplicará quando a melhor oferta iniciai não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte

6 9 As microempresas o as empresas de pequeno porto, nos termos da legislação civil, acrescentai ao a sua firma ou denomi-

nação as expressões "Microempresa1 ou "Empresa de Pequeno Porte', ou suas respectivas abreviações, ''ME" ou "EPP'1, conforme o

caso, sendo facultativa a inclusão do ob|eto da sociedade (art. 72, da LC 123/2006)

6 10 As preferências e prazos de que tratam os itens 6.8 c 6 9. instituídos pela LC 123/2006. não se aplicarão ao presente

PREGÃO PRESENCIAL se dele participarem apenas microcmpresas c empresas de pequeno porte, indistintamente Também não se

aplicarão os termos da LC 123/2006 na fase de disputa de lances, se a partir dela participarem apenas ME's c EPP!s indistintamente.

6 11 Ordenamento das empresas por preço,

6 12. Análise da proposta de menor preço, no que tange a sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo o Pregoeiro
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decidir motivadamentc a respeito;

ti 13 Negociação dircía com o proponente de menor proposta, para a obtenção de mcfhor preço, se for o coso.

6 14 Caso se torne necessário, o Pregoeiro adotará, como critério para desempate, o sorteio o ser realizado na mesma sés
sáo;

6 15. Verificação das condições de habilitação do licitantc que apresentar a proposta de menor preço, passando para a análise

da subsequente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda as exigências editaíicias, ate a apuração de proposta
que corresponda ao exigido,

6 17 Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro poderá negociar diretamcnte com o proponente para que seja obtido preço
mais reduzido para o objeto cotado

6 18 A comprovação de regularidade fiscal das microcmprcsas e empresas do pequeno porte somente será exigida para efeito
de assinatura do contrato

6 19. E?m cumprimento ao artigo 43, da Lei Complementar n° 123. de 14/12/2006. para as nucroemprcsas G empresas de pe-
queno porte será observado.

6 1 9 1 As microcmprcsas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios deverão apre-

sentar toda a documentação exigida para efeito de compiouação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição

6 19.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo

termo inicial corresponderá ao momento cm que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis poi igual período, a

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa

6,19 3 A não-rcgularização da documentação, no prazo previsto no subitcm anterior, implicara decadência do direito a contra-

tação, sem prejuízo das sanções previstas no art 81 da Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administração

convocar os licitantcs remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação

6 20 Vistas e rubricadas pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio c pelos representantes das empresas participantes todas as

propostas, os documentos de habilitação do vencedor e os envelopes de habilitação remanescentes,

6.21. Manifestação dos demais licitantcs quanto a intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver manifestação positiva

nesse sentido;

6 22. A falta de manifestação imediata e motivada do licitantc importará a decadência do direito de recurso

6 23 O licitantc vencedor deverá, no prazo máximo de 24 (vinte c quatro) horas, a contar da formalização c definição da pro-

posta no PREGÃO PRESENCIAL, entregar por escrito, proposta definitiva de preços julgada vencedora, nos mesmos moldes
requeridos neste PREGÃO PRESENCIAL, contendo expressamente os preços ofertados no PREGÃO PRESENCIAL, sob pena do

ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada, sem prejuízo das sanções estabelecidas em lei.

6 24 Da scssào lavrar-so-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes em que, ao final, deverá
ser assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da equipe de apoio c licitantes presentes

7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

7 1. A Documentação de Habilitação devora ser entregue cm 01 (uma) via, em envelope devidamente fechado e rubricado no

fecho, identificado conforme o indicado no subitem 4.1 deste edital

r.
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7 ? Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procedera a abertura do invólucro contendo os docu-

mentos de habilitação do íicitante que apresentou a melhor ptoposta: procedendo a sua habilitação ou tnabilitação

7 3. Os interessados cm participar no presente procedimento licitatóno: seja pessoa física ou jurídica, deverão apresentar

toda a documentação comprobatõria da necessária qualificação devidamente autenticada cm cartório ou antecipadamente por esta

Comissão mediante apresentação dos originais para confronto em ate 24 horas da data marcada para a abertura do mencionado
envelope compreendendo a seguinte documentação-

7.3.1 - Habilitação Jurídica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registado, em se ti atando de sociedades

comerciais c, no caso de sociedades por açòes, estes deverão vir acompanhados de documc/uos de eleição de seus administradores,

nos quais deverá estar contemplada dentre os objcíivos sociais, o fornecimento de àroduros compatíveis em características com o

objeto da hcifação VX

b) Registro Comerciai no caso de empresa individual

Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Juripicas/íCNPj) emitido no sito

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a saber

• Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e ã Divida Ativa C/rtidão Conjunta Negativa de

Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais c a Divtda Ativa d^ União/abrangendo as contribuições

sociais, emitida no site ^;V:J^cí!í''Lteci^j_!](jv b^

e) Prova dt Regularidade para com a Fazenda Estadual, a saber;

Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais, emitida no sito. í-̂ l̂cFjí!L\̂ P>lPl OLI ój^ão equiva-
lente do domicilio do licitante jJ

Certidão Quanto a Divida Ativa do Estado, emiíida no sito1 w^sep7:m^_gí.wjf|_ ou o r$ãp/oq uivai ente do

domicilio do licitantc

• Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUC^MA/ou órgão equiva-

lente do domicilio do liciíante

f) Prova dfi Regularidade paia com a Fazenda Municipal, a saber.

• Certidão Negativa ou posííiva com efeitos de Ncgarm rc/atiw aos
..'V-'V*'V ---onifa;-nKí_;,iov];í ou órgão equivalente do domicilio do licitantc' /

• Licença para localização c Funcionamento - Alvará

g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social reefercnte ao Fundo de Garanti^ por/fcmpo de Serviço

(FGTS), demonstrando situação regulai no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. emitido polo síHT^Mvv oohicy hr^

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT: emitida no sitc'
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7.3.3 - Qualificação Econômico-Financeira:

a) Através de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível, apresentados
na forma da Lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

7.3.3.1- Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço e demonstrações contábeis assim apresentados:

a} publicados em Diário Oficial ou;

b) publicados em jornal de grande circulação ou;

c) registrados na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, ou
órgão equivalente da sede ou domicílio da licitante;

d) Acompanhado da Certidão de regularidade do Contador, expedida pelo Conselho Regio-
nal de Contabilidade ou órgão equivalente do domicilio do liciíante

7.3.3.2- As empresas com menos de um exercido financeiro devem cumprir a exigência deste sub-item mediante apresen-
tação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

c) Certidão negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de até 90 ( noventa
) dias anteriores à data de apresentação das propostas.

7.3.4- Qualificação Técnica:

a) Prova de capacidade técnica, mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de

direito público ou privado, dando conta que a licitante já forneceu e/ou fornece a contento produtos que atendam à exigências

deste certame, compatível em caracterisiticas com o objeto do certame.

7.3.5 - Documentação Complementar:

a) Declaração de acordo com o inciso XXXIII da Constituição Federal nos termos do ANEXO III

b) Declaração de Fatos Impeditivos da Habilitação, nos termos do ANE''.0 II

c) Declaração de cumprimento dos requisitos da habilitação nos termos do ANEXO VII

7.4 - É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à habilitação.

7.5 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será devolvida à licitan-
te.

7 6 - As rnicroempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apre-
sentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição,

7.7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 ( cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.8 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contra-
tação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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7 9- Os documentos necessários a habilitação poderão set apresentados cm cópias autenticada atrai/os do Cartono competen-

te, ou por esto CPL, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcado para a abertura dos envelopes mediante

a apresentação dos originais para confronto, exceto aqueles emitidos pela internet, nos termos do Art 682. § 3a do Código de
Normas da Currcgedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão

7 10- Não serão aceitos 'protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" cm substituição aos documentos requeridos no
presente Edital c seus Anexos

7 1! - Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados na mesma ordem em que são exigidos no edital e deve-

fáo estar grampeados em outro moio de fixação cm volume que permita o adequado manuseio da documentação

7.12 - As declarações de Localização e Funcionamento da empresa c de Cumprimento dos Requisitos da Habilitação deverão
ser apresentadas FORA do envelope de n° 02 - Documentos de Habilitação

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatório do PREGÃO
PRESENCIAL otc 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

3 1 1 A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma e nos prazos previstos no

artigo 12 do Decreto Estadual n.° 24 629 de 03 do outubro de 2008, devendo ser entregue dirctamente na CPL. na Av Castelo

Branco sn - Centro.

8.1 2. Acolhida a petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do certame

8 2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte c quatro) horas

3 3 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital implicai á na plena aceitação,

por parte dos interessados das condições nele estabelecidas

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatòrio poderá o licitantc, ao final da sessão publica, manifestar, imediata c moti-

vadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata a sinícse das suas razões de recorrei

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da sessão deste PREGÃO PRESENCIAL,

importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objoto pelo Pregoeiro ao vencedor

9 3 Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) dias úteis, conta-

dos da Invratura da citada Ata. nos casos de1

n) Julgamento das Propostas,

b) Habilitação ou Inabilitação da ficitantc

9 4 Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos concorrentes, ficam desde logo

intimados a apresentarem contra-razões também em 03 (três) dias úteis, contados do termino do prazo de apresentação das razões do

recorrente sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.5. Em não havendo recurso, o Pregoeiro fará imediatamente a adjudicação do objeto ao vencedor

9 6 Qualquer recurso c impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e. se acolhido, invalidará apenas

os atos insLiscetivcis do aproveitamento ^ ̂
n~. l
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9 7 Sc não reconsiderar sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado, a consideração do Presidente

do legislativo Municipal, que proferirá decisão definitivo antes da homologação do procedimento

9 8 Depois de decididos os recursos c constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Presidente poderá homologar

este procedimento licitatóno e determinar a contratação com a (s) licttantc (s) vencedora (s).

10-DA ENTREGA DO OBJETO

10.1 Os produtos serão fornecidos parceladamcnte, ate que sqa atingida a quantidade total adquirida, em atendimento as
requisições penodicas escritas expedidas pela Camará Municipal.

10 2 - As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do numero do contrate do

número desta licitação, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades daías o horários c endereço de

entrega

103 As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo

[ocebimento por parte da Contratada, inclusive fac-similc e correio eletrómco.

10.4 - O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente cm ate 03 ( t rês ) dias

úteis contados da data da entrega dos produtos conforme especificado no instrumento convocatório, acompanhada da respectiva nota

fiscal/feitura

10 5 - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la cm conformidade com a indicação da Administiação. no prazo

máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

1051 se disser respeito a diferença de quantidade ou de partos, determinar sua complemcntaçáo ou rescindir a contratação
sem prejuízo das penalidades cabíveis.

105 2 - na hipótese de complcmentação, a Contratada devera fazé-/a cm conformidade com a indicação do Contratante, no
prazo máximo do 03 (trcs) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado

10.6 - Caso o material não seja entregue no prazo e quantidades determinadas, a CÂMARA MUNICIPAL PORTO RICO DO

MARANHAO/MA, providenciará a imediata suspensão do pagamento até que seja sanada a pendência

107 -0 fornecedor ficara obrigado a trocar, as suas expensas o material que vier a ser recusado, sendo que o recebimen-

to não importara a sua aceitação

11 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

11 l - Não havendo interposição de recursos quanto ao resultado da classificação, ou após o seu julgamento, será feito relató-

rio circunstanciado, cabendo a CPL/CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO adjudicar o objcto da licitação a

vencedora

11 2 - A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO poderá revogar a licitação poi razões de interesse pú-

blico, devendo anulá-la, de oficio ou provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar

11 3 Apôs a homologação do resultado da presente licitação, a Câmara Municipal de PORTO RICO DO MARANHÃO convo-
cara a empresa adjudicatária para, no prazo rna>imo de 05 (cinco) dias úteis, aceitar ou i et ir ar a Nota de Empenho, sob pena de

decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93.

11.4. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez. por igual período, quando solicitado pela licitantc vencedora

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela administração ,-.

" i fr"" i?"í«?m^v"-W
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11 5 - Ocorrendo o desatcndimcnto ao prazo do item 11.3. a Administração convocará segundo a oídcm de classificação,

outia licitantc só não preferir proceder a noí/a licitação, impondo-sc a liciíantc convocada om substituição da pnmeiia a aceitação das

mesmas condições da proposta vencedora mcíusive quanto ao preço

11.6. É facultado a administração quando a convocada não retirar ou aceitar a Nota de Empenho no prazo e condições estabe-

lecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazc-lo cm igual prazo o nas mesmas condições

propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar este PREGÃO PRESENCIAL, independentemente da

cominação prevista no artigo 81 da Lei 8.666/93

11.7 A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a nota de empenho dentro do prazo estabelecido peia

Administração, caracteriza o dcscumpnmento total da assumida, sujcitando-a as penalidades legalmente estabelecidas

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12 1 O pagamento será efctuado em moeda corrente do pais. no prazo máximo de 15 ( quinze) dias mediante apresentação

da Nota Fiscal acompanhada da nota fiscal, atestada pelo setor competente, direiamcnte na conta do fornecedor, para que o licitantc
vencedor deverá fia oportunidade fornecer o número da conta e agência onde ocorrerá o crédito

12 2 A noto fiscal deverá ser emitida, de acordo com as respectivas quantidades fornecidas e com preço unitário original de-

terminando o valor total a preços contratados

12 3 Mão serão efctuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de

penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive

12 4 A Câmara Municipal de PORTO RICO DO MARANHÃO reserva-se o direito de recusar o pagamento se no ato da ates-

tação 05 produtos entregues não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

12 5 - O pagamento década uma de suas pai celas, seta efettiado no pi azo máximo de 15( Quime) tii_a_s,_mediante a

apresentação da nota fiscal, atestada peto setot competente, acompanhados ainda das Ceitidão Conjunta Negativas de
TiibutosFedetais^ FGTS e de Débitos Trabalhistas, e ainda devera contei, obrigatoriamente, a identíficação do ce/tame
licitatóiiq.

12 6 Na existência de erros na nota fiscal, a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHAO/MA devolvera a
fatura ao fornecedor dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quando devera proceder a substituição

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Se o proponente vencedor não retirar a Nota de Empenho ou não aceitar ou, ainda, se recusar injustificadamente a assi-

nar o instrumento confíoíual, a scssáo será retomada c os demais licitastes chamados na ordem de classificação sujeitando-PC o
proponente desistente às seguintes penalidades

13.1.1. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de

PORTO RICO DO MARANHÃO por prazo não superior a dois anos e,

13.1.2. Declaração de inidoneidade para ticrtar ou contratar com a Administração Publica

13.2. No caso de atraso injustificado ou incxecução total ou parcial do objeto deste PREGÃO PRESENCIAL, a CÂMARA

MUNICIPAL DE PORTO RfCO DO MARANHÃO poderá, garantida a previa defesa, aplicar a licitantc vencedora as seguintes sanções

132.1. Advertência.

13.2 2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso c por ocorrência de fato em desacordo com o proposto c o
estabelecido neste edital, ate o máximo de 10% (de? por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de
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(quinze) rins corridos, uma \icz comunicados oficialmente

1325 Declaração do imdoneidnde para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto perduiarem os motivos
determinantes da punição ou até quo seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou o penalidade que- sura
concedida sempre que a lieitante lessarcir a Camaro Municipal de PORTO RICO DO MARANHÃO pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitom anterior

1 3 3 0 licitante que ensejar o retardamento da c-ecução do certame não mantiver a pioposta. falhar ou fraudar na evecuçao
do contrato comportar-se de modo imdònco, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantido o direito pavio da citação c da
ampla defesa ficara impedido de licitar a contratar com a Administração, pelo prazo de ate cinco anos enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou ate qtie seja promouida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade

1 3 4 As multas a que se referem os subitcns anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela CÂMARA
MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO ou cobradas diretamentc da empresa amigável ou judicialmente, e poderão ser
aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

!4 1 A despesa relativa a este PREGÃO PRESENCIAL devera ocorrer n conta de recursos próprios da Camará Municipal c
estão contemplados na seguinte Dotação Orçamentaria

Unidade Orçamentaria: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Projetu/Atividade: 010101.031.0001.1004-Manut. E Funcionamento dos Serviços Administrativos

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15 2 f-ica assegurado a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO o direito de no interesso da Administra
cão anular ou revogar, a qualquer tempo no todo ou cm parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes na forma d:i
legislação vigente

15 3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das infoimações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação
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da, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locai anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro cm contrario.

15 6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e mcluir-se-a o do uenci-
mcnto

1 5 7 0 desatendimcnto de exigências formais não essenciais não importara no afastamento do licitante. desde que sejam
possíveis a aferição da sim qualificação c a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão publica de PREGÃO

PRESENCIAL

15 8 A homologação do resultado desta licitação não implicara em direito à contratação

1 4 9 0 resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido no dia da abertura, ou mediante

publicação rui Imprensa Oficial.

14.12- Este edital c seus anexos estão ã disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL - situada

na AJ Castcío Branco sn - centro - PORTO RICO DO MARANHAO/MA, de segunda a scxta-fcira, no horário das 08 as 13 horas,

onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de RS 20.00 {vinte reais)

1413- São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos.

ANEXO i - Termo de Referência

ANEXO II - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação

ANEXO III - Declaração do inciso XXXIII

ANEXO IV - Modelo da Proposta de Preços

ANEXO V - Declaração de Microcmpresa

ANEXO VI - Declaração de Localização c Funcionamento da empresa

ANEXO VII - Declaração de cumprimento dos requisitos da habilitação

ANEXO VIII - Minuta do Contrato

PORTO RICO DO MARANHAO/MA, 24 DE MAIO DE 2017.

<ÂL LÍ
JOCILÍA DE JESUS PINHEIRO

Presidente da CPL



CM PORTO RICO DO MARANHÃO
Folha
Rubrica

FSTADU 1)0 M VRAMIAO
CÃ M \RA Ml MCIPA1 Dl POR l O RICO DO MARANHÃO

U. Castelo lirunco <m Centro ( K l * : 65.203.1100

(MM -01.624.005/0001 58

PORTO RICO I)O MARANHÃO KSI A1X) DO MARAMI VO

PREGÃO PRESENCIAL M." 01Í2017

A N E X O l

TERMO DE REFERÊNCIA

seguir

1. OBJETO Aquisição di; produtos de higiene c limpeza para consumo na Camará Municipal conforme especificações a

PLANILHA

Acido muriatico 1000f-.1l CX C/12

Agua sanitária 1000ML CXC/12
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a cáustica POTE 500G CX C/ 12

RS 77.780,44

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

3 6 - Caso D matéria! não seja entregue no prazo c quantidades determinados o Câmara Municipal de PORTO RICO DO
MARANHAO/MA, providenciará a imediato suspensão do pagamento ate que seja sanada a pendência

3 7 - 0 fornecedor ficara nhngado a trocar as suas expensas, o material que vier a ser recusado sendo que o recebimento

não importara a sua aceitação

4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

í/V
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4 4 A Cornara Municipal de PORTO RICO DO MARANHÃO rcscr^a-sc o direito de recusar u pagamento se no ntn ri n ates-

t:içao os produtos entregues não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita

4 5 - O pagamento de cada uma de suas parcelas, sei a eletuado no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, mediante
a apiesentaçào da nota liscai atestada pelo setot competente, acompanhados ainda das Certidão Conjunta Negativas de
Tiibutos Fedetais, FGTS de Débitos Trabalhistas, e ainda deveia contei, obrigatoriamente, a identificação doceitame
li d talo fio.

4 6 Na e-istencia de erros na nota fiscal a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHAO/MA douok/cra a

fatuia ao fornecedor dentro do prazo m;i>imo de 02 (dois) dias úteis, quando deverá proceder a substituição

5 - FONTE DE RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

Unidade Orçamentaria: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade: 0101.01031.0001.1004-Manut. E Funcionamento dos Serviços Administrativos

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

6. DA VIGÊNCIA

7-ESTIMATIVA DE CUSTO GLOBAL (Arí 40 Inc II. § 2° da Lei 8 666/93}

7 1 - Valor global estimado cm PS 77 780 44 { setenta c sete mil, setecentos e oitenta reais c quarenta e quntro centavo;

8 - Modalidade da Licitação:

8 1 - Pregão Presencial n'"1 01/?017 Loi n° 10 520 de 13/07/2002
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PORTO RICO DO MARANHÃO - KSTADO DO MARAMIAO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 01/2017

ANEXOU

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa , signatária, inscrito no CNPJ sob o n.° . sediada na
(endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32. §

2 °. da Loi Federal n ° 8 666/93. que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do presente Pregão, e que
contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara outrossim. conhecer na integra o Edital e que se submete a todos os seus termos

PORTO RICO DO MARANHAO/MA, de

(Representante Legal)
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PORTO RICO DO MARAMIAO- ESI ADO DO MARAMIAO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 01/2017

ANEXO 111

MODELO DE DECLARAÇÃO DO DfSPOSTO NO INCISO XXXIII DO

ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa , signatária. Inscrita no CNPJ n° ., sediado n . . . . . (endereço

completo), por seu representante legal declara, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito)

anos cm exercício de atiwdade rrotí/rna. perigosa ou insalubre, bem como não utfea para qua/quer íraoa/ho ou aíwdade menor de 16

(dczesscis) anos, exccto na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, ern conformidade com o inciso XXXII I do art 7° da

Constituição Federal e com a Lei n° 9.854/99

Loca! o data

Nome c assinatura do representante legal da empresa
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PREGÃO PRESENCIAL N." 01/2017
ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

de

ILMOSRA. PREGOEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2017

Em atendimento ao Fdital do Pregão Presencial n° 01/2017 dessa Câmara Municipal de PORTO RICO DO MARANHÃO.
apresentamos proposta para , , dentro das seguintes condições:

a) Número do PREGÃO PRESENCIAL e o nome ou razão social do proponente, númcio do CNPJ/MF. endereço completo
telefone, fax e endereço cíetrónico (c-mai!) este último se houver, para contato.

b) Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, profissão, números do CPF e Gaiteira de Identidade e cargo

na empresa

c) Descrição detalhada dos itens cotados, em conformidade com as especificações contidas no Anexo l, com indicação do

número do item, unidade, quantidade o marca

d) Valor total dos itens e valor global em algarismo c por extenso, em real, com, no máximo, duas casas decimais apôs a vir-

gula, prevalecendo este ultimo em caso de divergência, sendo, ainda, considerado preço fixo c irrcajustávol

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação

f) Quaisquer tributos, custos c despesas dlretos ou indirotos omitidos da proposta ou incorretamcntc cotados serão considera-

dos como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título devendo os serviços serem

executados c fornecidos sem quaisquer ónus adicionais.

Atenciosamente.

Carimbo e assinatura do representante legai
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PREGÃO PRESENCIAL N.° 01/2017

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A/0 (iazoo social da licitante). inscrita no CNPJ sob o itc' . sediada na

(endereço completo) representada pclo(a) Sr (a) R G :i° C P h n*1

D E C L A R A , para os fins do disposto nn Lei Complementar n° 123/2006 sob as sanções administrativas

cabíveis e sob as penas da lei que se enquadra como

Q MICROEMPRESA, conforme me l do art 3° da Lei Complementar n° 123/06

D EMPRESA HF. PEQUENO PORTE, conforme inc í! do art 3° da Lei Complementai if 123/2006

(local c data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador;
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PREGÃO PRESENCIAL N.° 01/2017

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ENDEREÇO

CIDADE/ESTADO

C E f

PONIO OE REFERENCIA

TELEFONE

(nome do empresa)

(nome e assinatura do repiesentantc legal ou procuradoí
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PREGÃO PRESENCIAL N.° 01/2017

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa CNPJ n ° , sediada na . represen-
tada polo (o) Sr (a) . R G n° . C P F n° D E C L A R A , sob

ns penas dn Loi que cumpro plenamente as oxigòncms o os requisitos de habilitação previstos no instiumcnto convocatór io do Pregão

om epígrafe realizado pela Camará Municipal de PORTO RICO DO MARANHÃO, incxistmdo qualquer totó impeditivo de sua
participação neste certame

(local c data por extenso)

(nome da empresa)

(nome o assinatura do representante legal ou procurador
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PREGÃO PRESENCIAL N.° 01/2017

ANEXO Vllf

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUÊ ENTRE SI CELEBRAM A CAMARÁ MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO, E A

EMPRESA

A CAMARÁ MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO pessoa jurídica de direito publico mtorno. inscrito no CNPJ

sob o n" 07 624005/0001^8. situada a Av CasícJo Branco sn - Centro, nosto cidade de PORTO RJCO DO MARANHÃO -
Maranhão neste ato representada por Valdit do Jesus, presidente, biasileiro casado, residente c domiciliado neste município

doravante denominada simplesmente Contratante c a empresa .. .. com sede o

inscrita no CNPJ sob o n° . icpresuntada neste ato pelo(a) Si (a)
. doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, nos termos

do Edital da PREGÃO PRESENCIAL N.& 01/2017. seus Anc*os c da Proposta de Preços que a este integram independentemente

do transcrição e se rcgeiò pela Lei Federal n" 8 666/93 e pelas clausulas e condições abai«o

1 DOOBJETO

1 1 O presente Contrato tem por objottvo a aquisição de

2. DA ENTREGA Ê RECEBIMENTO DO OBJETO

2 2 - As requisições deverão contei a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do numero do contrato do

numero desta licitação a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades datas e horários e endereço de

entrega

2 4 - 0 ob|eto da ptcscnte licitação, cm cada uma de suas parcelas será recebido provisoriamente em até 03 ( três) dias

úteis contados da data da entrega dos produtos conforme especificado no instrumento convocatório acompanhada da respectiva nota
fiscal/faíuKi

2 5 1 - se disser respeito a diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementaçao ou rescindir a contratação
sem prejuízo das penalidades cabíveis
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2 6 - Caso n material não seja entregue no prazo c quantidades dctciminadas. a Câmara Municipal de PORTO RICO DO
MARANHAO/MA, providenciara a imediato suspensão do pagamento ate que seja sanada a pendência

2.7 - O fornecedor ficara obrigado a trocar, as suas expensas, o material que vier a ser recusado sendo que o recebimento

não importara J sua aceitação

3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

3 3 Não serão efutuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de pe-

nalidades impostas ao proponente ou inadimplencia contratual, inclusive.

3 4 A Camará Municipal de PORTO RICO DO MARANHÃO reserva-se o direito de recusar o pagamento se. no ato da ates-

tação, os produtos entregues não estiverem de acordo com a especificação apresentada c aceita

3 h - O pagamento cte cada uma de suas parcelas, scra efatuado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, mediante a
apresentação_da_nota fiscal, atestada pelo seto/ competente, acompanhados ainda das Ce/t/dáo Conjunta Negativas de
Tributos Federa/s, FGTS e de Débitos íiabalhisías, e ainda deveta conter, obrigatoriamente._ a identificação do certame

iicitatoiio.

:} 6 Na e-istencia de erros na nota fiscal a Câmara Municipal de PORTO RICO DO MARANHAO/MA devolvera a fotura ao

fornecedor dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quando devera proceder a substituição

4. DOS RECUROS ORCAMENTARIOS

Unidade Orçamentaria: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade: 0101.01.0310001.1004- Manut. E Funcionamento dos Serviços Administrativos

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

5. DA VIGÊNCIA

5 1 - 0 presente contrato entrara em vigor na data de sua assinatura c findar-se-ã cm 31 de dezembro de 2017'.

6-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6 1 - A suspensão dos pagamentos de serviços executados, por período superior a 30 (trinta) dias úteis, implicará na rescisão

do Contrato, independentemente de notificação judicial ou e.-.tra-judicial desobrigando o Contratado da execução dos serviços

restantes sem prejuízo do direito de receber o jalor correspondente aos serviços e-ecutados acrescido da multa a que se refere o

parágrato terce i ro da clausula se-ta

PARÁGRAFO ÚNICO



IÍÈÍ&|

CM PORTO RICO DO MARANHÃO
Folha
Rubrica

K.STADO f)O MARAMIÃO
( A M A R A Ml MCIPAL D K. 1 'ORIO RICO DO M A R A M I Ã O

AY. C:i*U>lo Kninro sn Centro - ( K l ' : 65.263.000
(MM-01.624.005/Otl01 58

POR l O RICO DO MARANHÃO - K S ' I A D O DO MARANHÃO

Os demais motivos cnsejadorcs da rescisão contratual estão previstos nos incisos l a XVII c pai agrafo único do art 78 da Lei n °

3 666 de 21/06/93

Alem da multa aludida no parágrafo segundo da cláusula sexta a Contratante poderá, gaiantida a provia defesa, aplicar ao

Contratado, na hipótese de ine-ccuçóo total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

A) advertência.

B) muita de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, nos casos que ensejarem suo rescisão determinada

por ato unilateral e escrito da CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO.

C) suspensão temporária de participação cm licitação c impedimento de contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO

RICO DO MARANHÃO, por prazo não superior a 02 (dois) anos,

E) as sanções previstas orn 'a' 'c1 c. d poderão sor aplicadas juntamente com a prevista cm b'

7-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

PORTO RICO DO MARANHÃO/ MA.

VALDIR DE JESUS

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


