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EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PREÇOS 05/2022

Processo Administrativo n° 005.070222/2022

Obietola

Contratação de empresa para o fornecimento e prestação
de serviços de buffet e decoração de ambientes para
atender as necessidades das Secretarias municipais de
Pastos Bons-MA.

Data da Abertura: 15 de março de 2022.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65 870-000,
cDlDastosbonsma@amail.cofn
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Processo Administrativo 005.070222/2022

TOMADA DE PREÇOS N.o 05/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:15/03/2022

HORÁRIO: 10:00 HORAS

EDITAL DE LICITAÇAO

TOMADA DE PREÇOS N» 05/2022

Prezados Senhores,

A PREFEEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA, CNPJ
05.277.173/0001-75, com sede à Av. Domingos Sertão, 1000, São Jose, Cep: 65.870-
000, PASTOS BONS-MA, através de seu Presidente da CPL em Exercício, a Senhora
Geila Melo Carvalho, torna público que fará realizar licitação, instaurada através do
Processo Administrativo n° 005.070222/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do
tipo MENOR PREÇO ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos, em
conformidade com a Lei Federal n^ 8.666/93, de 21.06.1993 e suas alterações, Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
n° 147, de 07 de agosto de 2014.

A sessão pública de realização do certame da presente Tomada de
Preços terá início às 10:00 HORAS do dia 15 de março de 2022, devendo os envelopes
contendo as Propostas de Preços e as Documentações de Habilitação para o objeto
definido neste Edital e respectivos Anexos serem entregues ao Pregoeiro e Equipe de
Apoio, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada à Avenida
Domingos Sertão n°1.000, São José, PASTOS BONS-MA, onde será dado a abertura dos
envelopes.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura
dos envelopes referentes a esta Tomada de preços será realizado no primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. A presente licitação se destina a selecionar  a proposta mais vantajosa para a
Contratação de empresa para o fornecimento e prestação de serviços de buffet e
decoração de ambientes para atenderas necessidades das Secretarias municipais de
Pastos Bons-MA, de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo I -
TERMO DE REFERENCIA, parte integrante deste Edital.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^I .OOO, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlDastosbonsma@Qmail com
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1.2. 0 valor máximo total objeto desta licitação  é de R$1.057.500,00 (hum milhão, e
cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

2. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar as empresas ou pessoas físicas cadastradas no ramo pertinente
ao objeto desta licitação na Comissão Permanente de Licitação - CPL, ou em outro
órgão da Administração Pública Federal ou de outros Estados ou, ainda, quando não
seja cadastrado em nenhum órgão público, que atenda perante a Comissão, até o
terceiro dia anterior à data do recebimento dos envelopes, a todas as condições
exigíveis para cadastramento na forma dos artigos 28 e 29, da Lei Federal n.® 8.666/93
e ainda as exigências do seu artigo 32.

3. DOS IMPEDIMENTOS

3.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta Licitação:

3.1.1. Pessoas físicas e jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar
com a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS-MA ou tenham sido declaradas inidôneas
pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

3.1.2. Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam
servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, ou
que estejam cumprindo a penalidade aludida no item 3.1.1.

3.1.3. Empresas apresentadas na qualidade de sub-contratadas.

3.1.4. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação.

3.1.5. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.

3.2. - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - EPP.

3.2.1. Nos termos dos artigos da Lei Complementar n° 123/06, após a classificação final
dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço
ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.2.2 - PARA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06
MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP.

3.2.3. Os licitantes que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido
instituído pela Lei Complementar n° 123/2006, deverão, no ato do CREDENCIAMENTO
entregar à Comissão Permanente de Licitação, o TERMO DE OPÇÃO e DECLARAÇÃO
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo
constante do Anexo VII, acompanhado do documento comprobatório; certidão
simplificada da junta comercial comprovando sua condição de ME ou EPP, apresentados
por cópia autenticada em Cartório com o devido selo, ou cópia não autenticada, desde

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlDastosbonsma@amail.com
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que sejam exibidos os originais para autenticação pela Comissão Permanente de
Licitação.

"A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da
Lei Complementar n° 123 caracterizará o crime de que trata o art.
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras
figuras penais e da sanção administrativa prevista no capitulo XIV
deste Edital."

3.2.4. O empate supracitado será verificado na situação em que a proposta
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10%
(dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, ocasião na qual, proceder-
se-á conforme disposto no item 3.2.5.

3.2.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo
com 0 disposto no item 3.2.4, poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, sob pena de
preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado e terá o prazo
de 02 (dois) dias para a adequação da nova proposta de acordo com o valor ofertado.

3.2.6. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do item 3.2.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na situação definida no item 3.2.11, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.

3.2.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 3.2.4.,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.

3.2.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens anteriores, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

3.2.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda que
essa apresente alguma restrição.

3.2.10. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade
fiscal, será assegurado o prazo de 2(dois) dias úteis, contados da declaração de
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.

3.2.11. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no sub-item 3.2.10,
implicará decadência do direito à contratação, 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.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^I.OOO, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlDastosbonsma@Qmail.com
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4. DA DOCUMENTAÇÃO

4.1. As licitantes, pessoas física ou jurídicas, deverão apresentar toda a documentação
de Habilitação no dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital, em 01 (um)
envelope lacrado, em cuja parte externa, além da razão social e endereço, estejam
escritos:

PROPONENTE; (razão social da empresa)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA-MA

Av. Domingos Sertão, 1000, São Jose, Cep: 65.870-000
PASTOS BONS-MA.

TOMADA DE PREÇOS N.o 05/2022
ENVELOPE N.o 01 "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"

4.1.1. A Empresa participante poderá ser representada, no procedimento licitatório, por
procurador legalmente habilitado, desde que apresente o instrumento procuratório, ou
Carta Credencial nos termos do modelo do ANEXO III deste Edital, até o início da
sessão de abertura dos envelopes.

4.1.2. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica
dispensada do credenciamento de que trata o item 4.1.1., devendo comprovar esta
qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente.

4.1.3. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o item 4.1.1 a falta
desse documento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se
manifestar e responder em seu nome.

4.1.4. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante.

4.1.5. Após 0 horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos
trabalhos, nenhum outro será recebido.

4.1.6. Não serão consideradas propostas apresentadas por, via postal, internet ou fac-
símile.

4.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

01 deverá conter, obrigatoriamente, em original ou cópia4.2.1 O envelope n.
previamente autenticada em cartório ou por servidor da CPL, a documentação seguinte:

0

4.2.1.1. Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Prefeitura
Municipal de PASTOS BONS-MA, ou outro órgão da Administração Pública
Federa! ou de outros Estados, ou de município obrigando-se a empresa a
declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação, conforme modelo do ANEXO IV.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
cp|pastosbonsma@Qmail.com
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4.2.1.2. RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA.
apresentação da seguinte documentação:

a) Copia dos documentos pessoais dos sócios/empresário

será comprovada mediante a

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;.

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas
suas alterações, devidamente registradas na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades empresarias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus atuais administradores.

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova da diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

será4.2.1.3. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL. SOCIAL E TRABALHISTA.

comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

b) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da União, Inclusive contribuições
previdenciárias, nos termos da Portaria MF PGFN/RFB n° 358 de 05/10/2014

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da
licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos
envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, mediante a
apresentação da:

•  Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Fiscais.

•  Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Divida
Ativa

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
licitante, emitida até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes,
quando não vier expresso o prazo de validade, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Municipais, relativos a:

•  ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^I.OOO, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
cp|pastosbonsma@Qmail,com
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•  TLF - Taxa de Localização e Funcionamento.

e) Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei, comprovada mediante  a apresentação da:

•  Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica
Federal.

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

4,2,1,4, RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA, será
comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício
social (ano 2020), já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios,

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de recebimento dos
envelopes.

4.2.I.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS DOCUMENTOS, será
comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:

a) Comprovação de aptidão para fornecimento do materiai pertinente e
compatível, em característica, com o objeto da licitação, através de atestado
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado,

b) Alvará de Localização e Funcionamento, em plena validade em nome da
licitante.

c) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s} menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da
Lei no 8.666/93, conforme modelo do anexo V.

d) Declaração de elaboração independente de proposta conforme modelo
disposto no Anexo XI.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlDastosbonsma@omail.com



(jmuifÊHmmAot .
QCMtf

SMKSPá unicefL7I»j MM ESTA£>0 DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

CNPÍ: 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

TD006Ua»» tlété» 9 fé $$

e) Declaração de Localização e Funcionamento (COM FOTOS) que indique
todos os dados pertinentes (endereço, Cidade, Estado, CEP, ponto de referência
e telefone), conforme modelo estabelecido no ANEXO X deste Edital

f) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da sede da licitante.

4.3. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para a apresentação
dos documentos exigidos para Habilitação. A COMISSÃO reserva-se o direito de solicitar
0 original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

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

4.5. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para a apresentação
dos documentos exigidos para Habilitação. 0 Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio reserva-
se 0 direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e
julgar necessário.

4.6. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do
processo e não será devolvida à proponente.

4.7. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

4.8. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

4.8. Serão aceitas somente cópias legíveis.

4.9. Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar no. 123/2006, as
microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

4.10. Os documentos da habilitação deverão vir ordenados seqüencialmente e na forma
do modelo disposto no anexo VIII deste edital.

5 - DA PROPOSTA

5.1. As licitantes deverão apresentar toda a Proposta de Preços no dia, hora e local
citados no preâmbulo deste Edital, em 01 (um) envelope lacrado, em cuja parte
externa, além da razão social e endereço, estejam escritos:

PROPONENTE: (razão social da empresa)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA-MA

Av. Domingos Sertão, 1000, São Jose, Cep: 65.870-000

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^l ,000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000.
CDlDastosbonsma@Qmail.com
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PASTOS BONS-MA.

TOMADA DE PREÇOS N.» 05/2022

5.2. 0 envelope n.° 02 deverá conter, em via única, Proposta impressa por qualquer
meio usual, em pape! timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, com seguinte conteúdo:

a) Razão Social, sede e n.o de inscrição do CNPj da licitante,

b) Descrição clara e completa das características do objeto da presente licitação,

c) Preço unitário do item em algarismos, preço total do item em algarismo e

por extenso e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, na

moeda nacional, já inclusos os lucros e todas as despesas incidentes (frete,

encargos fiscais, sociais, trabalhistas, e quaisquer outras), que possam influir no

custo final do objeto licitado,

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a partir da

data de abertura,

e) Prazo de início de execução: Imediato, (até 03 dias) após a assinatura do contrato e

entregue conforme autorização de fornecimento,

f) Prazo; 31/12/2022.

g) Agencia e Numero da conta bancária à que se creditará o pagamento do objeto

licitado,

h) Na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica

automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

5.2. A proposta deverá vir acompanhada de Carta de Apresentação da Proposta,
conforme ANEXO II do edital e organizado nos termos do modelo disposto no ANEXO
VIII.

6. DO PROCEDIMENTO

6.1. JULGAMENTO E HABILITAÇÃO

6.1.1. O Julgamento iniciar-se-á com a abertura do Envelope n.° 01, contendo a
documentação relativa à habilitação dos concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelas
licitantes presentes e Membros da Comissão. Nessa mesma reunião, a critério da
COMISSÃO, poderão ser analisados os documentos e anunciado o resultado da
habilitação ou designados dia, hora e local certos para a divulgação.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^I.OOO, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA. CEP. 65.870-000.
CDlDastosbonsma@Qmail.com
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6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a COMISSÃO declarará Habilitadas as
licitantes que os apresentarem na forma exigida neste Edital e Inabilitadas as que não
atenderem a essas exigências.

6.1.3. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não
afete o conteúdo ou a idoneidade dos documentos, não será causa de inabilitação.

6.1.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas a Comissão poderá fixar o prazo
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, consoante dispõe o
§ 3° do art. 48 da Lei n.o 8.666/93.

6.1.5. As licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de recorrer do
resultado da Habilitação. Caso renunciem deverão assinar termo circunstanciado sobre
a decisão, procedendo-se então à abertura do Envelope n.° 02 das licitantes
habilitadas.

6.1.6. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, na forma do item anterior, a
COMISSÃO suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então
executados e comunicará por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nesta hipótese,
os envelopes de n.o 02, devidamente fechados e rubricados pelas presentes,
permanecerão até que se reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade do
Presidente da Comissão.

6.2. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.2.1. Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os ENVELOPES de n.° 02,
divulgando a COMISSÃO, às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas
participantes habilitadas, sendo as Propostas rubricadas por estas e pelos Membros da
COMISSÃO.

6.2.2. As propostas serão analisadas, podendo a COMISSÃO convocar as licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o seu entendimento.

6.2.3. O julgamento das propostas será efetuado pela CPL, levando-se em
consideração o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, entre as licitantes que
cumprirem integralmente as exigências deste edital.

6.2.3. Durante a analise das propostas, havendo divergência entre o valor unitário do
item e o valor por extenso, será considerado o valor por extenso.

6.2.4. Será julgada desclassificada a Proposta que:

a) Não atender integralmente às exigências contidas neste Edital, e ofertar preço acima
do máximo estabelecido,

b) Apresentar preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto licitado.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^l .000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA. CEP. 65.870-000,
cp|pastosbonsma@Qmail.com
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c) Em caso de empate, far-se-á sorteio, na mesma sessão de julgamento,
d) Será declarado vencedor o participante que oferecer o menor preço, por lote, dentro

das condições exigidas,

e) Quando todas as propostas forem desclassificadas a COMISSÃO poderá fixar às
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova Proposta.

6.2.5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE.
5.2.5.1 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para
as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.2.2.
6.2.5.2
apresentadas pelas microempresas e pela empresas de pequeno porte, sejam iguais ou
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
6.2.5.3 - A situação de empate será verificada após a classificação das propostas e/ou
após a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem Interposição de
recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.
6.2.5.4 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte
forma;

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor
valor, poderá apresentar, em até 02 (dois) dias,  a nova proposta, por escrito, inferior
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada
vencedora do certame,

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea
anterior, não apresentar nova proposta, inferior  à de menor preço, será facultada, pela
ordem de classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 5.2.5.2 deste edital, a
apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com
propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas
para apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores,
d) Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências
do item 5.2.4.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originariamente de menor valor.
6.2.5 O disposto nos subitens do item 5.2.5.4, deste edital, não se aplica às hipóteses
em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

6.2.6. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em
ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas

7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N®1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP, 65.870*000.
CDlDastosbonsma@Qinail.com
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7.1. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da Licitação, ou após o
seu julgamento, será lavrada ata circunstanciada, cabendo à Comissão adjudicar o
objeto da Licitação ao vencedor, submetendo tal decisão à Prefeitura Municipal;

7.2. A Prefeitura Municipal de PASTOS BONS-MA, poderá revogar ou anular esta
Licitação, no seu todo ou em parte, por razões de interesse público nos termos do Art.
49 da Lei 8.666/93;

7.3. Homologada a Licitação, será convocado o vencedor, para, no prazo de até 05
(cinco) dias, assinar contrato, conforme Anexo VI;

7.4. Ocorrendo o desatendimento ao prazo estabelecido no subitem anterior, a
Prefeitura Municipal, convocará segundo a ordem de classificação, outro licitante, se
não preferir proceder a nova licitação;

7.5. À licitante convocada, em substituição à primeira, será adjudicado o objeto da
Licitação e com ela será assinado o contrato, desde que aceite as mesmas condições da
Proposta vencedora, inclusive quanto ao preço, de acordo com o art. 64 da lei n.°
8.666/93.

8. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

8.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou fornecer os
produtos cotados, dentro do prazo estabelecido caracteriza o inadimplemento total da
obrigação assumida. Ao contratado total ou parcial inadimplente serão aplicadas as
sanções legais a saber:

■  advertência;

■  multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração, não excedendo,
em seu total, o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato,
cumuláveis com as demais sanções;

■  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a ADMINISTRAÇÃO, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

9. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

9.1. O prazo de entrega dos materiais será Imediato, devendo ser atendido 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, contados a partir do recebimento da
Nota de Pedido/Empenho ou Ordem de Fornecimento.

9.2 Os produtos deverão ser entregues no Almoxahfado da Secretarias Municipais e /ou
em local determinado pela mesma e também ao portador de "ordem de fornecimento",
conforme o caso e solicitações, todos os locais estabelecidos nesta cidade de PASTOS
BONS-MA/ MA, acompanhada das respectivas notas fiscais.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^I .OOO, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
cDloastosbonsma@Qmail.com
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9.3 Qualquer desconformidade dos produtos/serviços deverá ser sanado de imediato
sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o
custo do transporte por conta da empresa contratada.

9.4 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão
em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após
a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e
suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

9.5 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material,
que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e
assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

9.6. 0 recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto
pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

9.7. A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO
DE PASTOS BONS-MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a
substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação,
quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo
de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

10. FONTE DE RECURSOS

10.1. As despesas para atender ao objeto desta Tomada de Preços ocorrerão por conta
de recursos próprios do município, das seguintes Dotações Orçamentárias:

04.122.0020.2005.0000 MANUT FUNC DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.122.0090.2028.0000 MANLTT FUNC DO FMS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.301.0095.2033.0000 MANUT ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.122.0036.2015.0000 MANLTT FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.243.0057.2052.0000 MANUT FUNC DO CMDCA - CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N®1.000. BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA. CEP. 65.870-000,
cplDastosbonsma@Qfnail.com
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3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0050.2053.0000 MANUT E FUNC SERV DA PROTEÇÃO BÁSICA - PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0050.2054.0000 MANUT DOS SERV DA PROT SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/MSE/LA/PSC/FAM
ACOLH

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0050.2060.0000 MANUT E FUNC DA GESTÃO DECENTRALIZADA - IGDPBF

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

11. PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS E DESCONTOS.

11.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias
úteis após 0 recebimento definitivo, mediante a apresentação de Nota Fiscal
discriminativa, acompanhada da fatura e devidamente atestada por servidor designado
para este fim, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor,
para crédito na conta corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.2- Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou
inadimplência contratual, inclusive.

11.3- A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestação, dos produtos fornecidos não estiverem de acordo com a especificação
apresentada e aceita.

11.4 - O pagamento de cada uma de suas parcelas, será efetuado no prazo máximo de
30 (trinta) dias, úteis mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhados ainda
das Certidão Conjunta Negativas de Tributos Federais, do INSS e FGTS, e ainda
deverá conter, obrigatoriamente, a identificação do certame licitatório bem como a
identificação dos serviços relativos a cada um de seus lotes.

11.4.1 - Os pagamentos serão feitos pelas Secretarias Municipais conforme os serviços
executados em cada Secretaria obedecendo os lotes dos materiais licitadas.

11.5 Na existência de erros na nota fiscal, a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS-MA -
MA devolverá a fatura ao fornecedor dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
quando deverá proceder a substituição.

11.6. A Prefeitura Municipal de PASTOS BONS-MA, reserva-se o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestação, os serviços entregues não estiverem de acordo
com a especificação e quantidade apresentada e aceita.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N®1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlDastosbonsfna@omail.com
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11.7 - ATUALIZAÇAO FINANCEIRA

11.7.1 - No caso de eventual atraso de pagamento,  e mediante pedido da
CONTRATADA, 0 valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a
que 0 mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo índice de
Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 4* IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com
vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

11.8 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

11.8.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá
ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a
data do efetivo pagamento, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA,
mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com
vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 Dos atos da administração, decorrentes da aplicação deste Edital, cabem;

12.1.1 Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis  a contar da intimação do ato ou
lavratura da ata, nos casos de;

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação.

12.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso
hierárquico;

12.1.3. Pedido de reconsideração de decisão do Chefe do Executivo, na hipótese do §
3° do art. 87 da Lei n.o 8.666/93, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do
ato.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ. PASTOS BONS-MA. CEP. 65,870-000,
CDlpastosbonsma@amail.com
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12.2. Os recursos serão dirigidos ao Chefe do Executivo, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL.

13. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, dos produtos que forem
adjudicados em conseqüência desta Licitação.

12.2. Não serão levadas em consideração pela COMISSÃO, quaisquer consultas,
pedidos ou reclamações relativos ao Edital que não tenham sido formulados por escrito
e devidamente protocolados, até 05 (cinco) dias antes da data marcada para abertura
dos envelopes, ressalvado o disposto no §2° do art. 41 da Lei 8.666/93.

12.3. Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais sobre este Edital.

12.4. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, fica eleito o Foro da Comarca
da PASTOS BONS-MA, Estado do Maranhão excluído qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

12.5. 0 Chefe do Executivo, poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la, de oficio ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim
justificar.

12.6. A comissão Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados
nesta licitação, sobre o Edital e seus anexos, obedecendo instruções do sub item 12.2.

12.70 Edital pode ser consultado gratuitamente, ou obtido mediante pagamento de
DAM no valor de R$ 20,00 (vinte reais). Estando disponível para atendimento em dias
úteis, das 8:00 às 12:00 horas, à Avenida Domingos Sertão n°1.000, Bairro São José.
PASTOS BONS-MA.

12.8. Integra o presente Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - Descrição e Quantitativo dos serviços / TERMO DE REFERENCIA DOS
SERVIÇOS.

ANEXO II - Carta de apresentação da Proposta

ANEXO III - Modelo de Carta Credencial para representante

ANEXO IV - Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação.

ANEXO V - Declaração de não empregar menor

ANEXO VI - Minuta do Contrato

ANEXO VII “ Termo de opção e declaração para microempresa e empresa de pequeno
porte

ANEXO VIII - Modelo de Capa para acompanhar os documentos de habilitação e
proposta.

ANEXO IX - Termo de Referência

ANEXO X - Declaração de Localização e Funcionamento (com fotos).

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^l ,000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA. CEP. 65.870-000,
CDlDastosbonsma@qtnail.com
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PASTOS BONS-MA (MA), 23 de fevereiro de 2022.
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PAULO EMILIO ALVES

WBEIRO;26966255300

Paulo Emílio Alves Ribeiro

Secretaria Municipal de Administração

^JLU^ ÍiíM.ka^ I /t í^£\^
Vera Lúcia Ferreira Costa Mota

Secretaria Municipal de Saúde

C3audiana Câmara Guimarães Cõsta *
Seoetína Huniopat de &hicação

/UuLJUIco £e4aO
MÁRCIA BARBALHO TEIXEIRA REGO *

.0^

Secretaria Municipal de Assistência Social
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Processo Administrativo 005.070222/2022
TOMADA DE PREÇOS N.o 05/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA:15/03/2022

HORÁRIO: 10:00 HORAS

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTAÇAO

0 presente Termo de Referência tem por finalidade  a contratação de empresa para o fornecimento e
prestação de serviços de buffet e decoração de ambientes para atenderas necessidades das Secretarias
municipais de Pastos Bons-MA, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.

2. FUNDAMENTO LEGAL

A contratação de empresa para o fornecimento e prestação de serviços de buffet e decoração de
ambientes para atenderas necessidades das Secretarias municipais de Pastos Bons-MA, objeto deste
Termo de Referência, tem amparo legai, integralmente, na Lei n® 8666/93 e suas aiterações.

3. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a contratação de empresa para o fornecimento e prestação de serviços de buffet e decoração
de ambientes para atenderas necessidades das Secretarias municipais de Pastos Bons-MA, tendo em vista
que os materiaís/servíços são necessários para a realização dos Eventos das Secretarias municipais
(reuniões, feiras, conferências, campanhas, audiência pública. Capacitação e treinamento de servidores,
entre outros, os quais necessitam dos serviços de coffe-break, caféda manhã, aimoço/janta, conforme
solicitados pelas secretarias vinculadas a esta administração;

A contratação visa atender as demandas das Secretarias na obtenção do suporte necessário a execução

de eventos de caráter de formação, ensino e extensão, tais como: formação continuada, seminários,
reuniões, jornadas e inaugurações;

4. OBJETIVO

contratação de empresa para o fornecimento e prestação de serviços de buffet e decoração de ambientes
para atenderas necessidades das Secretarias municipais de Pastos Bons-MA.

5. DA PROPOSTA E DO PREÇO

Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos
diretos e indiretos relativos ao Objeto do Editai, inclusive com as despesas de transporte,
seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros
decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Edital, não cabendo à PREFEITURA
MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA quaisquer custos adicionais.

6 - AQUISIÇAO DO OBJETO

A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de "Ordem de Fornecimento", a ser assinada pelo
Prefeito Municipal - CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e
totais.

7 - OBRlGAÇOES DA CONTRATANTE

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N“1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA. CEP. 65.870-000,
CDlDastosbonsma@Qmail.com
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7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

7.1.1.

CONTRATADA;
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a  ser solicitadas pela

7.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidas no Edital;

7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a  contratada entregar fora das
especificações do Edital;

7.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor
responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

7.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

7.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus
anexos, inclusive, no contrato;

7.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

S.l.Além das obrigações da Lei Federal n^ 8.666/1993 e nos demais normativos de regência, se obriga
ainda a contratada a:

8.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a
proposta de preços;

8.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE;

8.1.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

8.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta
bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;

8.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da
execução do contrato;

8.1.7. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam
em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas
especificações.

8.1.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N®1.000. BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65 870-000,
cp|pastosbonsma@Qmail.com
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8.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato.

9 - DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

9.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou
a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes
chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente
desistente às seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS-MA, pelo prazo de até
05 (cinco)
anos;

b) multa de 20®/o (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.

9.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a
Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,330/0 (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do
objeto em atraso, desde 0 segundo até 0 trigésimo dia;

b) 0,66o/o (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela
em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento)
do valor do contrato.

9.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes
sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total
ou parcial do Contrato:

a) advertência escrita;

b) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com Prefeitura Municipal de PASTOS
BONS-MA.

c) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que 0 contratado cumpra
as condições de reabilitação;

d) multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor total do Contrato;

9.4. As sanções previstas nas alíneas "a",
com a prevista na alínea "d".

b" e "c" poderão ser aplicadas conjuntamente

9.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando
justifiquem a proposição.

aplicação das
provas que

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA. CEP. 65.870-000,
CDlDastosbonsma@Qmail.com
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9.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras
hipóteses legais, quando:

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e
aceito;

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;

c) descumprir os prazos e condições previstas nesta Tomada de Preços.

9.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados
da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

9.8. 0 valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigável ou judicialmente.

9.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PAGAMENTO, ATUALIZAÇAO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E10

DESCONTOS

10.1 O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento
por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

10.2 Os pagamentos serão efetuados pelas Secretarias Municipais, conforme solicitação e entrega dos
materiais dos produtos.

10.3 - ATUALIZAÇAO FINANCEIRA

10.3.1- No caso de eventual atraso de pagamento,  e mediante pedido da CONTRATADA, o valor
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do
efetivo pagamento, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da
seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da
data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

10.4 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.4.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento,
pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^I.OOO, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlpastosbonsma@Qmail.com
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AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentuai atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Ampio, com vigência a partir da
data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimpiemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

11 - CONDIÇOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

11.1. O prazo de entrega dos materiais será Imediato, devendo ser atendido 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 07 (sete) dias por semana, contados a partir do recebimento da Nota de Pedido/Empenho ou
Ordem de Fornecimento.

11.2 Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado das Secretarias Municipais e /ou em local
determinado pela mesma e também ao portador de "ordem de fornecimento", conforme o caso e
solicitações, todos os locais estabelecidos nesta cidade de PASTOS BONS-MA/ MA, acompanhada das
respectivas notas fiscais.

11.3 Qualquer desconformidade dos produtos/serviços deverá ser sanado de imediato sob pena de incidir
nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da
empresa contratada.

11.4 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo
com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à
contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a
situação.

11.5 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado
exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota
Fiscal/Fatura.

11.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

11.7. A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE PASTOS
BONS-MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que
apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as
especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou
pagamento.

12 - FISCAL DE CONTRATO

12.1 A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o
qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os
aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que,  a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93.

12.2. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei n*^ 8.666/93, que versa
sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

12.3. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos,
conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei n® 8.666/93.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N“1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA. CEP. 65.870-000,
cplpastosbonsma@Qmail.com
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13 - DO VIGÊNCIA DO CONTRATO

0 contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a sua vigência a
partir da data de sua assinatura, limitando-se o fornecimento em 31/12/2022.

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

14.1. O desatendimento às obrigações previstas neste Termos de Referência sujeitará a CONTRATADA
às seguintes penalidades:

OCORRÊNCIA OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER
APLICADAS

Não retirar a nota de empenho,
quando convocada dentro do
prazo de validade de sua
proposta.

Entregar o objeto fora do prazo
estabelecido.

1. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS-MA pelo período de 1 (um) ano.
2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a
20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a critério da
Administração, poderá ser considerada a inexecução total
ou parcial do objeto.

Não efetuar a troca do objeto,
quando notificado.

4. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS-MA pelo período de 1 (um) ano.
5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Substituir o objeto fora do prazo
estabelecido

6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do material não substituído, limitada
a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a critério da
Administração, poderá ser considerada a inexecução total
ou parcial do objeto.

Deixar de entregar documentação
exigida neste Edital.

7. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS-MA pelo período de 1 (ano) ano. 8. Multa de
5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de
empenho/valor total estimado para o item ou lote.

Não mantiver a proposta ou
desistir do lance.

9. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS-MA pelo período de 1 (um) ano.
10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Comportar-se de modo inidôneo. 11. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS-MA pelo período de 2 (dois) anos.
12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota
de empenho.

13. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS-MA pelo período de 2 (dois) anos.
14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota
de empenho.

Fizer deciaração falsa.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
cplpastosbonsma@omail.com
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Apresentar documentação falsa. 15. Impedimento de licitar com a Administração Pública
pelo período de 05 (cinco) anos.
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
17. Comunicado ao Ministério Público.

Cometer fraude fiscal. 18. Impedimento de licitar com a Administração Pública
pelo período de 05 (cinco) anos.
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
20. Comunicado ao Ministério Público.

Deixar de executar qualquer
obrigação pactuada ou prevista
em lei ou no edita! da Tomada,
em que não se comine outra
penalidade.

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho,
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia,  a critério da
Administração, poderá ser considerada a inexecução total
ou parcial do objeto.

Inexecução total. 22. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS-MA pelo período de 2 (dois) anos.
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
contrato/nota de empenho.

Inexecução parcial do objeto. 24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS-MA pelo período de 1 (ano) ano.
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
correspondente a parte não executada.

14.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura
Municipal de PASTOS BONS-MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou
Judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções.

14.3. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercido em até 05(cinco) dias úteis
a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas
até 03 (três) testemunhas.

14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente
fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS-
MA que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.

14.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal de PASTOS BONS-MA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas no subitens anteriores.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas ocorrerão às custas das seguintes dotações orçamentárias:

04.122.0020.2005.0000 MANLTT FUNC DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.122.0090.2028.0000 MANUT FUNC DO FMS

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N“1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000.
CDlDastosbonsma@Qmail.com
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3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.301.0095.2033.0000 MANUT ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.122.0036.2015.0000 MANUT FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.243.0057.2052.0000 MANUT FUNC DO CMDCA - CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0050.2053.0000 MANUT E FUNC SERV DA PROTEÇÃO BÁSICA - PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0050.2054.0000 MANUT DOS SERV DA PROT SOCIAL ESPEQAL - PAEFI/MSE/LA/PSC/FAM
ACOLH

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0050.2060.0000 MANUT E FUNC DA GESTÃO DECENTRALIZADA - IGDPBF

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

16. RELAÇAO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS

PLANILHA DE ESTIMATIVA VALOR ESHMADO

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

COFFEEBREAK

CARDAPIO: 150 m! CAFÉ COM LEITE OU
CHOCOLA TE QUENTE, 250 m! SUCOS DE
FRUTAS (IN NATURA); 2
(FATIAS),
FATIADAS, 5 - SALGADOS DIVERSOS
(POR PESSOA);
SECRETARIA

ADMINISTRAÇÃO.

BOLOS

FRUTAS NATURAIS

MUNICIPAL DE

1 Unid. 4.000

R$34.800,00
R$8,70

COFFEEBREAK

CARDAPIO: 150 m! CAFÉ COM LEITE OU
CHOCOLA TE QUENTE, 250 m! SUCOS DE
FRUTAS (IN NATURA); 2
(FATIAS),
FATIADAS, 5 - SALGADOS DIVERSOS
(POR PESSOA);
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

- BOLOS

NATURAISFRUTAS2 Unid. 6.000

R$52.200,00R$8,70

COFFEEBREAK

CARDAPIO: 150 m! CAFÉ COM LEITE OU
CHOCOLA TE QUENTE, 250 ml SUCOS DE
FRUTAS (IN NATURA); 2 - BOLOS

3 Unid. 6.000

R$8,70 R$52.200,00

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1.000. BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlDastosbonsma@Qmail.com
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(FATIAS), FRUTAS NATURAIS
FATIADAS, 5 - SALGADOS DIVERSOS
(POR PESSOA);
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

COFFEEBREAK

CARDAPIO: 150 ml CAFÉ COM LEITE OU
CHOCOLA TE QUENTE, 250 ml SUCOS DE
FRUTAS (IN NATURA); 2 - BOLOS

(FATIAS), FRUTAS NATURAIS
FATIADAS, 5 - SALGADOS DIVERSOS

(POR PESSOA);
SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSIETÉNCIA SOCIAL

Unid.4 4.000

R$8,70 R$34.800,00

ALMOÇO CARDAPIO I:

300 gr PROTEÍNA DE PRIMEIRA
(FRANGO, CARNE BOVINA, SUINA,
PEIXES, COZIDO OU ASSADO) SALADA
(CRUA E/OU COZIDA) ARROZ (BRANCO
OU TEMPERADO) MASSA (LASANHA)
ACOMPANHAMENTOS (FAROFA)
250 ml SUCOS IN NA TURA OU

REFRIGERANTES DE PRIMEIRA

QUAUDADE;
SECRETARIA

ADMINISTRAÇÃO
MUNiaPAL DE

Unid. 3.0005

R$54.Q00,00R$18,00

ALMOÇO CARDAPIO I:

PROTEÍNA DE PRIMEIRA (FRANGO,
CARNEBOVINA, SUINA, PEIXES, COZIDO
OU ASSADO) SALADA (CRUA E/OU
COZIDA) ARROZ (BRANCO OU
TEMPERADO) MASSA (LASANHA)
A COMPANHÃ MENTOS (FAROFA)
SUCOS IN NATURA OU REFRIGERANTES

DE PRIMEIRA QUAUDADE;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. 5.0006

R$90.000,00R$18,00

ALMOÇO CARDAPIO I:

PROTEÍNA DE PRIMEIRA (FRANGO,
CARNEBOVINA, SUINA, PEIXES, COZIDO

OU ASSADO) SALADA (CRUA E/OU
COZIDA) ARROZ (BRANCO OU
TEMPERADO) MASSA (LASANHA)
ACOMPANHAMENTOS (FAROFA)
SUCOS IN NATURA OU REFRIGERANTES

DE PRIMEIRA QUAUDADE;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. 6.0007

R$108.000,00R$18,00

ALMOÇO CARDAPIO I:

proteína de primeira (FRANGO,
CARNEBOVINA, SUINA, PEIXES, COZIDO

Unid 3.0008

R$54.000,00R$18,00

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^I.OOO, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000.
CDlDastosbonsma@Qmail.com
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OU ASSADO) SALADA (CRUA E/OU
COZIDA) ARROZ (BRANCO OU
TEMPERADO) MASSA (LASANHA)
ACOMPANHAMENTOS (FAROFA)
SUCOS IN NATURA OU REFRIGERANTES

DE PRIMEIRA QUALIDADE;
SECRETARIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORNAMENTAÇAO COM MESA DE
SOLENIDADE E 100 CADEIRAS

(CORTINAS, MESAS DEVIDAMENTE
FORRADAS E DECORADAS, MESA

BUFFET DEVIDAMENTE FORRADA E

DECORADA, FLORES, VASOS, TAPETES,
E CANTINHO PARA FOTOS COM

POLTRONAS.

SECRETARIA

ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL DE

MUNICIPAL DE

Unid.9 30

R$97.500,00R$3.250,00

ORNAMENTAÇAO COM MESA DE
SOLENIDADE E 200 CADEIRAS

(CORTINAS, MESAS DEVIDAMENTE
FORRADAS E DECORADAS, MESA
BUFFET DEVIDAMENTE FORRADA E

DECORADA, FLORES, VASOS, TAPETES,
E CANTINHO PARA FOTOS COM

POLTRONAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid 3010

R$97.500,00R$3.250,00

ORNAMENTAÇAO COM MESA DE
SOLENIDADE E 300 CADEIRAS

(CORTINAS, MESAS DEVIDAMENTE
FORRADAS E DECORADAS, MESA
BUFFET DEVIDAMENTE FORRADA E

DECORADA, FLORES, VASOS, TAPETES,
E CANTINHO PARA FOTOS COM

POLTRONAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid 3011

R$97.500,00R$3.250,00

ORNAMENTAÇAO COM MESA DE
SOLENIDADE E 100 CADEIRAS

(CORTINAS, MESAS DEVIDAMENTE
FORRADAS E DECORADAS, MESA
BUFFET DEVIDAMENTE FORRADA E

DECORADA, FLORES, VASOS, TAPETES,
E CANTINHO PARA FOTOS COM

POLTRONAS.

SECRETARIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICIPAL DE

Unid 3012

R$97.500,00

R$1.057.500,00

R$3.250,00

TOTAL

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N‘’1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
colDastosbonsma@amail.com
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Dê-se-lhe a divulgação prevista no Art. 21 da Lei n.o 8.666/393.

PASTOS BONS-MA (MA), 23 de fevereiro de 2022.

Aiiirxdo d« foim» digiUl po< PAULO
tMIL)OAL\AS RIBEIRO.269M25S30a

Dtdoi: 2022JU.23 09:S4:W .oaiW

PAULO EMÍLIO ALVES

RIBÊIRO;26966255300

Paulo Emílio Alves Ribeiro

Secretaria Municipal de Administração

'(JiUX, t-Í.ULLLCí'&^ fUctr
Vera Lúcia Ferreira Costa Mota

Secretaria Municipal de Saúde

Qftjdiana Câmara GuimarSes Costa *
Secretária Municipal de Eduoição

fèu^
MÁRCIA BARBALHO TEIXEIRA REGO ^
Secretaria Municipal de Assistência Social

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N“1 000. BAIRRO SÃO JOSÉ. PASTOS BONS-MA. CEP B5 870-000.
cQioaatosbQn&ma^qfnaiLCQOi
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Processo Administrativo 005.070222/2022
TOMADA DE PREÇOS N.® 05/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 15/03/2022

HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO-II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
Ao Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de PASTOS BONS-MA - MA
Referência: Tomada de Preços n.® 05/2022 - CPL
Abertura: 15 de março de 2022
HORÁRIO: 10:00 HORAS

Senhora Presidente,
Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta

em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando a contratação de empresa
para o fornecimento de urnas funerárias para atender as necessidades do Município

Nossa Proposta tem preço global fixado em R$
citado baixo, composta e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital.

( ), conforme

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.
Prazo de início dos serviços: Imediato após a assinatura do contrato juntamente
com 0 recebimento da ordem de fornecimento

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias  a partir da abertura da proposta.
Dados Bancários: Agencia N° da conta Banco

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos
à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e
despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre  o fornecimento, e que na hipótese do
processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente
prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Atenciosa mente.
Local e data

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^l .000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlpastosbonsma@Qmail.com
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Processo Administrativo 005.070222/2022
TOMADA DE PREÇOS N.» 05/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:15/03/2022

HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO III

( MODELO DE CARTA CREDENCIAL ̂

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO - CPL
NESTA

REF: TOMADA DE PREÇOS N.o 05/2022

Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a)
,  portador (a) da Cédula de Identidade n°

a participar da licitação instaurada
pela Prefeitura Municipal de PASTOS BONS-MA - MA, na modalidade TOMADA DE
PREÇOS N® 05/2022, supra referenciada, na qualidade de Representante Legal da
Empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa

., com poderes para renunciar ao
direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação, bem como assinar
documentos, assinar ata, assinar contrato, assinar declarações pertinentes ao certame,
recorrer da decisão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

e CPF sob 0 n.o

., CNPJ n®

Locale data

Atenciosamente,

( Nome e assinatura do responsável legal pela proponente )

(COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)

AVENIDA DOMINGOS SERTAO N“1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlpastosbonsma@Qmail.com
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Processo Administrativo 005.070222/2022
TOMADA DE PREÇOS 05/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:15/03/2022
HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO IV

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento e prestação de serviços de
buffet e decoração de ambientes para atender as necessidades das Secretarias

municipais de Pastos Bons-MA.

O signatário da presente, em nome da Empresa
DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2° do art. 32 da Lei n.
8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta
empresa a participar da TOMADA DE PREÇOS N.o 05/2022, e que contra a mesma

não existe pedido de falência ou concordata.

0

Declaro ainda, que concordamos e aceitamos plenamente as condições do Edital em
referência e, caso sejamos vencedores da licitação, executaremos o fornecimento de
acordo com a planilha fornecida e pelos preços globais propostos e aceitos pelo
Município.

Local e data

(Nome e assinatura do responsável legal pelo proponente)

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
cDlpastosbonsma@amail.com
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Processo Administrativo 005.070222/2022
TOMADA DE PREÇOS N.® 05/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:15/03/2022
HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇAO DE NAO EMPREGAR MENOR

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(REF.: TOMADA DE PREÇOS N^ 05/2022)

(Nome da Empresa)
, por intermédio deInscrito no CNPJ N°

seu representante legal o(a) Sr(a) .
portador(a) da Carteira de Identidade no

, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.

e do CPF NO

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e data

(identificação e assinatura do representante legal)

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^I .OOO. BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000.
CDlDastosbonsma@Qmail.com
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Processo Administrativo 005.070222/2022
TOMADA DE PREÇOS N.» 05/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:15/03/2022
HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.o QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

PASTOS

EMPRESA

O FIM QUE ESPECIFICA.

BONS-MA E A

^  PARA

dias do mês deAo(s).
lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA, CNPJ n.o
localizada na

do ano de

- PASTOS BONS-MA - MA, deste ato repr

de um

esentada pelo
,  brasileiro, casado

simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa
., neste ato representa pelo Sr.

, neste ato representa pelo Senhor
, RG NO

Prefeito Municipal, Sr. doravante denominada

CNPJ n.o

portador do CIC/MF n.o
brasileiro, portador do CPF No , residente e domiciliado à

, Bairro: , n , doravante, estado doa cidade de

denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
/2022, e proposta apresentada, que passam

a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este
não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar  o presente CONTRATO

, regido pela Lei n.°

RUA

Processo Administrativo

ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N<>

8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato o fornecimento e prestação de serviços de buffet e
decoração de ambientes para atenderas necessidades das Secretarias municipais de
Pastos Bons-MA, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de
TOMADA DE PREÇOS n.® 05/2022, que, com seus anexos integram este instrumento,
independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato
está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.°
8.666/93.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^I.OOO, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
cplpastosbonsma@Qmail.com
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL

O valor do presente contrato é de R$
após a entrega dos produtos peta CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e
aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita,
extraída da proposta de preços vencedora do certame;

a ser pago em até 30 dias.(  )

MATERIAL

DescriçãoItem Und Qtd. V. unit. V. total

1

2

3

4

5

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as
despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente
incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

a) O prazo de entrega dos materiais será Imediato, devendo ser atendido 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, contados a partir do recebimento da
Nota de Pedido/Empenho ou Ordem de Fornecimento;

b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;

d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;

e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e
Termo de Referencia;

f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando
da execução do Contrato;

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N“1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65,870-000,
cplDastosbonsma@Qmail com
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g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não
estejam em conformidade com o termo de referência  e proposta de preços, com as
mesmas especificações;

h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução
do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PA CONTRATANTE

Para garantir o fie! cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se
compromete a:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA;

b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidas no Edital;

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que  a CONTRATADA entregar fora das
especificações do Edital;

d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor
responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus
anexos, inclusive, no Contrato;

g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^lOOO, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP, 65.870-000,
CDlpastosbonsma@Qfnail.com



UWApwnrTUMOf
GDMC

SiOlfSÊà urik»f
fm ESTADO OO MARANHAO

PREFEÍTURA MUNICIPAL fX IVLSTOS BON$-MA

CNn: 05.277.173/0001-75
MUNidPiO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA C£RRADO SUL MARANHENSE

TODOSu *

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da
assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário
atendimento total do material cotado limitando-se  o fornecimento até o dia 31 de

dezembro do ano de 2022, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - CONDICÕES PE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o
fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária
após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os
números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pelas Secretarias Municipais conforme as solicitações e
entrego dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do
município da seguinte dotação orçamentária:
04.122.0020.2005.0000 MANUT FUNC DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.122.0090.2028.0000 MANUT FUNC DO FMS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.301.0095.2033.0000 MANUT ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.122.0036.2015.0000 MANUT FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.243.0057.2052.0000 MANUT FUNC DO CMDCA - CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0050.2053.0000 MANUT E FUNC SERV DA PROTEÇÃO BÁSICA - PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0050.2054.0000 MANUT DOS SERV DA PROT SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/MSE/LA/PSC/FAM
ACOLH

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.244.0050.2060.0000 MANUT E FUNC DA GESTÃO DECENTRALIZADA - IGDPBF

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N®1,000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
cDlDastosbonsma@Qmail.com
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a
CONTRATADA à apiicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o vaior da parcela
do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da
parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20%
(vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE
poderá apiicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla
defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

a) advertência escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) impedimento para participar de iicitação e assinar contratos com o Município de
PASTOS BONS-MA peio prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para participar de iicitação e assinar contratos com a
Administração Pública, peio prazo previsto na alínea anterior ou até que a
CONTRATADA cumpra as condições de reabiiitação;

PARAGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas aiíneas "a", "c" e "d" poderão ser
aplicadas conjuntamente com a prevista na aiínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscai do Contrato, designado peia CONTRATANTE
propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado,
apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à apiicação de sanções
administrativas, dentre outras hipóteses iegais, quando:

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado
e aceito;

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1,000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000.
cplpastosbonsma@Qmail.com
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PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias
consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO - 0 valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou
cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes atéda quepunição

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
e

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO
A  inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as
conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do
presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos
termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada
por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das
partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão
unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação
judicial, nos seguintes casos;
a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à
Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o
pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base
contratual;
c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem
autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N®1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ. PASTOS BONS-MA. CEP. 65.870-000,
cplpastosbonsma@Qmail.com
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d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem
designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do
objeto;
e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos
ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
iniciai atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONPICÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

0 prazo de entrega dos materiais será Imediato, devendo ser atendido 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, contados a partir do recebimento da
Nota de Pedido/Empenho ou Ordem de Fornecimento.

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado das Secretarias Municipais e /ou
em local determinado pela mesma e também ao portador de "ordem de fornecimento",
conforme o caso e solicitações, todos os locais estabelecidos nesta cidade de PASTOS
BONS/ MA, acompanhada das respectivas notas fiscais.

Qualquer desconformidade dos produtos/serviços deverá ser sanado de imediato sob
pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo
do transporte por conta da empresa contratada.

Se, após 0 recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em
desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a
notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e
suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que
será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura
do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

0 recebimento provisório ou definitivo não exclui  a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço, nem ético-profíssional pela perfeita entrega do objeto pactuado,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

No ato da entrega das mercadorias, de posse da Nota de Empenho/Ordem de
Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da
assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a
conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o
total dos mesmos.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N^I .OOO, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlpastosbonsmaía>amail.com
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Se, após 0 recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em
desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a
notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e
suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que
será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura
do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

0 recebimento provisório ou definitivo não exclui  a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA ATUALIZACAO FINANCEIRA,
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇAO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA,
0 valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo
se referia até a data do efetivo pagamento, pelo índice de Preços ao
Consumidor Amplo-IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(i -h IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com
vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser
descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a
data do efetivo pagamento, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA,
mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com
vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N‘’1,000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
cplDastosbonsfna@Qmall.com
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A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS,
conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos
e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de
quaisquer
corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1° e 2°
da Lei 8.666/93.

critério, medidasfatos exijamque. a seu

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇAO V da Lei n° 8.666/93,
que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a
Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos
Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666,
de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das
devidas justificativas.

DA SUBCONTRACÃO, CESSÃO OUCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
TRANSFERENCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata
rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro,
que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA. CEP. 65.870-000,
cpipastosbonsma@Qmail.com
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O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial,
obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/1993,
sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Let n° 8.666/93 e dos princípios gerais de
direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VINCULACÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do TOMADA DE PREÇOS N® 05/2022 e à
proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou
terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que
estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de PASTOS BONS-MA - MA, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios
oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

de 2022.PASTOS BONS-MA (MA), de

CONTRATANTE

Prefeito Municipal

CONTRATADA

Representante Legal

AVENIDA DOMINGOS SERTAO N°1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA. CEP, 65.870-000,
cplDastosbonsma@Qmail.com
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Processo Administrativo 005.070222/2022

TOMADA DE PREÇOS N.o 05/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:15/03/2022
HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO VII

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

,  inscrita no CNPJ n.°
por intermédio de seu representante legal o(a)

,  portador da Carteira de Identidade n.o
, na Sessão Publica da TOMADA DE PREÇOS

(nome / razão social)

Sr.(a)
e do CPF n.o

NO 05/2022 .

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar
123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.°, estando apta a usufruir do
tratamento ali previsto e DECLARA ser: () Microempresa () Empresa de Pequeno Porte
e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os
benefícios da Lei Complementar n° 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art.
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das
sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".
Local e data:

Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa

CARIMBO CNPJ:

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N®1.000. BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlpastosbonsmatSQmail com
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Processo Administrativo 005.070222/2022

TOMADA DE PREÇOS N.o 05/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:15/03/2022
HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO VIII

MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO E
PROPOSTA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022,
apresentamos os documentos da habilitação da empresa abaixo identificada:

EMPRESA;

CNP3 .......

Documentos

RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA

RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA;

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DECLARAÇÕES

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
colDastosbonsma@Qmail.com
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Processo Administrativo 005.070222/2022

TOMADA DE PREÇOS N.® 05/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:15/03/2022

HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO VIII

MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO E
PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS N^ 05/2022,
apresentamos a proposta de preços da empresa abaixo identificada:

EMPRESA:

CNPJ

PROPOSTA

.  CARTA DE APRESENTAÇAO DA PROPOSTA

•  PLANILHA COMPOSTA COM O QUANTITATIVO, VALORES UNITÁRIOS,
VALORES TOTAIS E CONDIÇÕES.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N“1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlpastosbonsma@amail.com
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Processo Administrativo 005.070222/2022

TOMADA DE PREÇOS N.o 05/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:15/03/2022

HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO IX

DECLARAÇAO DE ELABORAÇAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante)
representante devidamente constituído de
licitante)
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que;

como

(Identificação completa da
, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no do Edital da

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS
NO 05/2022), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS No 05/2022)
quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que 0 conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indireta mente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da (TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022) antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;

e) Que 0 conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Locale data

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1.000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlDastosbonsma@amail.com
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Processo Administrativo 005.070222/2022

TOMADA DE PREÇOS N.» 05/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:15/03/2022

HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA - MA

Tomada de Preços n° 05/2022

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa
,  está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo,

sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos
em anexo do prédio e suas instalações.

CNPJ n°

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações,
recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZACAO DA EMPRESA;

ENDEREÇO:
CIDADE/ESTADO:
CEP:
TELEFONE:

PONTOS DE REFERÊNCIA
DA DIREITA:_

DA ESQUERDA:
FRENTE:

Nome da empresa e do seu Representante Legal, com
a devida assinatura (sócio, proprietário ou procurador).

* esta declaração deverá vir acompanhada de pelo menos 03 (três) fotos compreendo:
faixada, escritório e demais instalações.

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO N°1,000, BAIRRO SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA, CEP. 65.870-000,
CDlpastosbonsma@amail.com
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS; N° 04/2022.Processo Administrativo n° 004.070222/2022. A Prefeitura Municipal de
Pastos Bons - MA, através da Presidente da CPL, toma público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço POR ITEM, objetivando a Seleção e Contratação de Empresa Especializada
para Capacitação, Treinamentos e Palestra de Servidores das Secretarias Municipais de PASTOS BONS - MA, de conformidade com as
quantidades e espécies contidas no Anexo I - PROJETO BÁSICO, parte integrante deste Edital, em conformidade com Projeto Básico
disposto no Anexo I do Edital; o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
Leis Complementares n° 123/2006 e n° 147/2014, e as condições do Edital à realizar-se às 08:00 horas do dia 15 de março de 2022; A
sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente
de Licitação - CPL, situada a Av. Domingos Sertão, N° 1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000. Pastos Bons - MA, no dia, hora e local
citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta de preços e habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e da
OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 01 metros de cada
participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens
de proteção necessário. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no portal de transparência do município no endereço
hnD://Dastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no endereço
httDs://www6.tce.ma.eov.br/sacop/muralsite/mural.zul. e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de
Licitaçào-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N° 1000, Bairro São José, Pastos Bons/MA, de 2° a 6®, das
08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: CDlDastosbonsma@gmaÍl.com. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de 2022. Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N° 05/2022.Processo Administrativo n° 005.070222/2022. A Prefeitura Municipal de
Pastos Bons - MA, através da Presidente da CPL, toma público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço POR ITEM, objetivando a Seleção e contratação de empresa para fornecimento
e prestação de serviços de buffet e decoração de ambientes para atender as necessidades das secretarias municipais de Pastos Bons-MA,
de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo I - PROJETO BÁSICO, parte integrante deste Edital, em conformidade
com Projeto Básico disposto no Anexo I do Edital;  o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores. Leis Complementares n° 123/2006 e n° 147/2014, e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 15 de
março de 2022; A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada a Av. Domingos Sertão, N® l .000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons -
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta de preços e habilitação. Em atendimento as
recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento
mínimo de 01 metros de cada participante durante  a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante
porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no portal de transparência do município
no endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no endereço
httDs://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de
Licitaçâo-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N° 1000, Bairro São José, Pastos Bons/MA, de 2" a 6®, das
08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail; cplpastosbonsma@.gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de 2022. Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: N" 01/2022  - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo
Administrativo n“ 006.070222/2022. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons- MA, através da sua Pregoeira, toma público para

conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por
Item, exclusiva para ME/EPP/MEl, objetivando a contratação de empresa a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva

dos Poços artesianos do município de Pastos Bons, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual

será processado e julgado em conformidade com a Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal n” 006/2021, de
04 de janeiro de 2021, Leis complementens n® 123/2006, alterada pela Lei n° 147/14, Decreto Federai n° 8.538/15 e alterações e

subsidiariamente no que couber as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do
dia 15 de março de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada na prefeitura municipal de Pastos Bons-MA. O Edital está
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br; através portal de transparência do município no

endereço httD://Dastosbons.nia.gov.hr.’. bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no endereço

https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de

Licitaçâo-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N® 1000, Bairro São José, Pastos Bons/MA, de 2“ a 6®, das

08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo

endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de 2022. Geila Melo Carvalho -Pregoeira.

Avenida Domingos Sertão n®l .000, Bairro São José, Pastos Bons-MA, CEP 65.850-000, cplpastosbonsma@gmail.com
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participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras,

luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção

necessário. 0 Edital está disponibilizado, na íntegra, no portal de transparência

do município no endereço http://pastosbons.ma-gov.br/. bem como no

sistema virtual do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no endereço

https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, e também poderá ser
consultado e obtidas na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL,

localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, 1000, Bairro São

José, Pastos Bons/MA, de 2< a 6^, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser

solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento

adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA}, 23 de fevereiro de

2022. Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N® 04/2022.Processo
Administrativo n^ 004.070222/2022. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons -

MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos

interessados que está realizando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS,

do tipo Menor Preço POR ITEM, objetivando a Seleção e Contratação de

Empresa Especializada para Capacitação, Treinamentos e Palestra de

Servidores das Secretarias Municipais de PASTOS BONS - MA, de conformidade

com as quantidades e espécies contidas no Anexo t  - PROJETO BÁSICO, parte
integrante deste Edital, em conformidade com Projeto Básico disposto no

Anexo I do Edital; o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei

Federal n<> 8.666/93 e alterações posteriores. Leis Complementares ns

123/2006 e ns 147/2014, e as condições do Edital  à realizar-se às 08:00 horas

do dia 15 de março de 2022; A sessão pública de julgamento será realizada nas

dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão

Permanente de Licitação-CPL, situada a Av. Domingos Sertão, N^ 1.000, Bairro

São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons - MA, no dia, hora e local citados, em

que serão recebidos os envelopes de proposta de preços e habilitação. Em

atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos que a

sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido
distanciamento mínimo de 01 metros de cada participante durante a sessão e

que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante
porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O Edital está

disponibilizado, na íntegra, no portal de transparência do município no

endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no endereço
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, e também poderá ser

consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL,

localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, 1000, Bairro São

José, Pastos Bons/MA, de 2^ a 6^ das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser

solicitado através do E-mail: cpipastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento

adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos 6ons(MA), 23 de fevereiro de

2022. Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

rr AVISO DE LICITAÇÃO j
À

AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS: N® 03/2022.Processo
Administrativo n® 003.070222/2022. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons -

MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos

interessados que está realizando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS,

do tipo Menor Preço POR ITEM, objetivando a Seleção e Contratação de
Empresa Especializada para o fornecimento de urnas funerárias de modo a

atender as necessidades do Município de Pastos Bons-MA, de conformidade

com as quantidades e espécies contidas no Anexo I  - PROJETO BÁSICO, parte
integrante deste Edital, em conformidade com Projeto Básico disposto no
Anexo I do Edital; o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei

Federal ns 8.666/93 e alterações posteriores. Leis Complementares n®

123/2006 e n® 147/2014, e as condições do Edital  à realizar-se às 14:00 horas

do dia 14 de março de 2022; A sessão pública de julgamento será realizada nas

dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão

Permanente de Licitação-CPL, situada a Av. Domingos Sertão, N® 1.000, Bairro

São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons - MA, no dia, hora e local citados, em

que serão recebidos os envelopes de proposta de preços e habilitação. Em

atendimento as recomendações do Município e da OMS informamos que a

sessão ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido
distanciamento mínimo de 01 metros de cada participante durante a sessão e

que será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante

porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessário. O Edital está

disponibilizado, na íntegra, no portal de transparência do município no

endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no endereço

https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, e também poderá ser

consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL,

localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N® 1000, Bairro São

José, Pastos Bons/MA, de 2* a 6®, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser

solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento

adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de

2022. Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

r^ AVISO DE LICITAÇÃO j
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AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N® 05/2022.Processo
Administrativo n® 005.070222/2022. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons -

MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos

interessados que está realizando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS,

do tipo Menor Preço POR ITEM, objetivando a Seleção e contratação de
empresa para fornecimento e prestação de serviços de buffet e decoração de
ambientes para atender as necessidades das secretarias municipais de Pastos

Bons-MA, de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo

I - PROJETO BÁSICO, parte integrante deste Edital, em conformidade com
Projeto Básico disposto no Anexo I do Edital; o qual será processado e julgado
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em conformidade com a Lei Federal nO 8.666/93 e alterações posteriores, Leis
Complementares n® 123/2006 e ns 147/2014, e as condições do Edital à

realizar-se às 10:00 horas do dia 15 de março de 2022; A sessão pública de

julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de

Administraçáo, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada a
Av. Domingos Sertão, N® 1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons -

MA, no dia, hora e locai citados, em que serão recebidos os envelopes de

proposta de preços e habilitação. Em atendimento as recomendações do

Município e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e

arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 01 metros de cada

participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de mascaras,

luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção
necessário. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no portal de transparência

do município no endereço http://pastosbons.ma.gov.far/. bem como no
sistema virtual do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no endereço

https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muraisite/mural.zul, e também poderá ser

consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL,

localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, Ns 1000, Bairro São

José, Pastos Bons/MA, de a 6*, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser

solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento

adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de
2022. Geila Melo Carvalho-Presidente de CPL.

adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de
2022. Geila Melo Carvalho -Pregoeira.

r^ AVISO DE LICITAÇÃO j
À

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA: N® 01/2022. Processo
Administrativo n^ 007.070222/2022. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons -

MA, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para

conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade

Chamamento Público, no regime de empreitada por Menor Preço por item,
objetivando a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, para atendimento ao

Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, nos termos do Art. 14 da Lei

11.947/2009 e dos arts. 29 a 49 da Resolução FNDE n* 06/2020, sem prejuízo

das demais possibilidades de dispensa de licitação previstas na Lei 8.666/1993,
0 qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei
Federal n.> 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-

se às 09:00 horas do dia 23 de março de 2022. A sessão publica de julgamento

será realizada na prefeitura municipal de Pastos Bons-MA. O Edital está
disponibilizado,

https://www.bbmnetlicitacoes.com.br; através portal de transparência do
município no endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema
virtual do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no endereço
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/mural5ite/mural.zul, e também poderá ser
consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL,

localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, Ns 1000, Bairro São

José, Pastos Bons/MA, de 2* a 6*, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser
solicitado através do E-mall: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento
adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de
2022. Geila Melo Carvalho -Presidente da CPL.
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: NS 01/2022  - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS. Processo Administrativo nO 006.070222/2022. A
Prefeitura Municipal de Pastos Bons- MA, através da sua Pregoeira, torna

público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na
modalidade Pregão, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por Item,

exclusiva para ME/EPP/MEI, objetivando a contratação de empresa a prestação
dos sen/iços de manutenção preventiva e corretiva dos Poços artesianos do
município de Pastos Bons, em conformidade com o Termo de Referencia
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei n® 10.520/02, Decreto Federal n* 10.024/2019,

Decreto Municipal nc 006/2021, de 04 de janeiro de 2021, Leis complementens
n® 123/2006, alterada pela Lei n® 147/14, Decreto Federal n* 8.538/15 e
alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei n® 8.666/93
e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 15
de março de 2022. A sessão publica de julgamento será realizada na prefeitura
municipal de Pastos Bons-MA. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no
endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br; através portal de
transparência do município no endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. bem

sistema virtual do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão nocomo no

endereço https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, e também
poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-
CPL, localizada no Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N® 1000, Bairro

São José, Pastos Bons/MA, de 2* a 6®, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda
ser solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS TOMAOA DE PREÇOS N> 4/2022

Processo Administrativo n« 004.070222/2022.
A Prefeitura Municipal de Pastos Oons/MA, através da Presidente da CPL,

realizaré processo lidtatório, na modalidade Tomada de Preços, do tipo Meitor Preço Por
Item, objetivando a SeieçSo e ContrataçSo de Empresa Espedalizarb para CapacitaçSo,
Treinamentos e Palestra de Servidores das Secretarias Municipais de Pastos Bons/MA.
Base Legal: Lei n* 8.666/93 e alteraç&es. Leis Complementares n* 123/2006 e n>
147^14 e condiçOes do Edital, é reallzar-se 4s 08:00 horas do dia 15/03/2022; A sessáo
pública de Julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de
Administração, na sala da Comissão de licitação, sito à Av. Domingos Sertão, N< 1,000,
Bairro São José, Pastos Bons/MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os
envelopes de proposta de preços e habilitação. Recomenda-se que seja estabelecido
distan^mento mínimo de 01 metro entre os participantes durante a sessão, com
obrigatoriedade do uso de mascaras, luvas, álcool gel e itens de proteção necessário. O
Edital está disponibilizado, tta integra, rto portal de transparência do munidpio no
endereço http://pastosbons.ma.gov.lx/. Bem como no sistema virtual do Tribunal de
Contas

https://www6.tce.ma.gov,br/sacop/muralsite/mural.zul. e também poderá ser consultado
e obtidos na sala da CPL, no endereço acima, de 2* a 6>, das 08:00 ás 12:00 horas,
podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma9gmall.com.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mall.

do Estado do Maranhão endereçorw

AVISOS DE LICITAÇAO
CHAMADA PÚBLICA N> 1/2022

Processo Administrativo ns 007.070222/2022.
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, através de sua Comissão

Permanente de Licitação - CPL toma público para conhecimento dos interessados que
estará realizando licitação na modalidade Chamamento Público, no regime de empreitada
por Menor Preço por item, objetivando a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, para atendimento ao
Prt^rama Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, nos termos do Art. 14 da Lei
11.947/2009 e dos arts. 29 a 49 da Resolução FNDE n* 06/2020, sem prejuízo das demais
possibilidades de dispensa de licitação previstas na lel 8.666/1993, o qual será processado
e julgado em conformidade com as disposições da lel Federal n.s 8.666/93 e alterações
posteriores e as condições do Edital á realizar-se ás 09:W horas do dia 23 de março de
2022. A sessão pública de julgarrvento será realizada na prefeitura municipal de Pastos
Bons-MA. O Edital está disponibilizado, na Integra, no endereço eletrônico:
https://www.bbmnetllcitacoes.com.br: através portal de transparência do município no
endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de
Contas

https://wvirw6.tce.ma.gov.br/sacop/muralslte/mural.2ul, e também poderá ser consultado
e obtidos na sala da Comissão Permanente de LIcItação-CPL, localizada no Prédio da
Prefeitura na Av. Domingos Sertão, Ns 1000, Bairro São José, Pastos Borts/MA, de 2> a 6<,
das 08KX) ás 1200 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mall:
cplpastosbonsma9gmall.com. Esclarecimento adicional tto mesmo endereço e e-mall.

PREGÃO PRESENCIAL N* 1/2022 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 006.070222/2022.
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons-MA, através da sua Pregoelra, realizará

licitação rta modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item,
exclusiva para ME/EPP/MEI, objetivando a contratação de empresa a prestação dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Poços arte^rtos do município de
Pastos Bons/MA. Base Legal: Lei n* 10.520/02, Decreto Federal n* 10.024/2019, Decreto
Municipal n* 006/2021, de 04/01/2021, Leis complementares n* 123/2006, alterada pela
Lel n* 147/14, Oeaeto Federal n* 8.538/15 e alterações e Lei n* 8.666/93 e suas
alterações e as condições do Edital, á reallzar-se às 14:00 horas do dia 15/03/2022. A
sessão pública de julgamento será realizada na prefeitura municipal de Pastos Bons-MA.
0  Edital está disponibilizado, na Integra, no endereço eletrônico:
https://www.bbmnetllcltacoes.com.br: através portal de transparência do município no
ettdereço http://pastosbons.ma.gDv.br/. Bem como no sistema virtual do Tribunal de
Contas

https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralslte/mural.zul, e também poderá ser consultado
e obtidos na sala da CPL, sito á Av. Domingos Sertão, N* 1000, Bairro São José, Pastos
Bons/MA, de 2* a 6*, das 08:00 ás 12K)0 horas, podendo ainda ser soêcrtado através do
E-mall: cplpastosbonsma9gmail.com. Esclarecimento adkkmal no mesmo endereço e e-
mail.

do Estado do Maranhão endereçono

do Estado do Maranhão endereçono

TOMAOA DE PREÇOS N* 5/2022

Processo Administrativo n« OOS.070222/2022.
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, através da Presidente da CPL,

realizará processo llcitatório, na rrtodalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Por
Item, objetivando a Seleção e contratação de empresa para fornecimento e prestação de
serviços de buffet e decoração de ambientes para atender as necessidades das secretarias
municipais de Pastos Bons-MA. Base Legal: Lel n< 8.666/93 e alterações. Leis
Complerrtentares n* 123/2006 e n* 147/2014 e condições do Edital, á realizar-se ás 10:00
horas do dia 15/03/2022; A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências
da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão de Licitação, sito á Av.
Domittgos Sertão, N* 1.000, Bairro São José, Pastos Bons/MA, no dia, hora e local citados,
em que serão recebidos os envelopes de proposta de preços e habilitação. Recorrtenda-
se que seja estabelecido distanciamento mínimo de 01 metro entre os participantes
durante a sessão, com obrigatoriedade do uso de mascaras, luvas, álcool gei e itens de
proteção necessário. 0 Edital está disponibilizado, na intepa, no portal de transparência
do trtuniclpio no endereço httD://pastosbons.magov.br/. Bem como no sistema virtual do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralslte/mural.zul, e também poderá ser consultado
e obtidos na sala da CPL, no endereço acima, de 2' a 6', das 08:00 ás 12:00 horas,
podendo ainda ser solicitado através do E-mall: cplpastosbonsma9gmall.com.
Esdarecimento adicional no mesmo ettdereço e e-mail.

endereçorw

Pastos Bons-MA, 23 de fevereiro de 2022.
ENOQUE MOTA

PrefeSo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N« 1/2022

A Prefeitura Municipal de Paulirto Neves/MA, torna público que realizará a
Licitação na modalidade Concorrência n* 001/2022, cujo certaiTW será re^do pela iei
8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REPARO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (UBS) DOS
POVOADOS RIACHO DO MEIO, SANTA RÍTA, SÃO JOSE E SEDE (UBS SANTA TEREZINHA),
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
PAULINO NEVES-MA, perfazendo um valor total de R$ 866.396,50 (Oitocentos e sessenta e
seis mll, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). Data para Habilitação e
Cadastrarrwnto de Propostas Comerciais: dia 28/03/2022 às 09:00hrs (Nove Horas), no
Auditório Raimundo Lidio, localizado na Av. Dr. Paulo Rarrws, s/n*. Centro, Paulino Neves-
MA. Em virtude do combate e enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavfrus, o
edital da presente licitação poderá ser obtido por meio de endereço endereços eletrônicos
www.tce.ma.gov.br bem como no Portal Transparência do Munklplo. CONSIDERANDO a
atual crise sanitária provocado pelo COVIO-19, serão tomadas as seguintes medidas
sanitárias tto curso da presente licitação: DisponiblIlzaçSo de máscaras, luvas e álcool gel
(70<INPM) para todos os presentes; intensificação da higienização das áreas de acesso à
sala onde a sessão ocorrerá com especial atendo às superfícies mais locadas assim como
será recomendado a não participaçfe de representantes de empresas interessadas que se
encontram no grupo de risco conforme definidos pelas autoridades em saúde pública.

Paulino Neves-MA, 23 de fevereiro de 2022.
MYRLLA CUNHA GOMES

Presidente da Comissão Permartente de Licitação

AVISO OE IIOTAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP N* 11/2022- PMPN

A Prefeitura Municipal de Paulino Neves/MA, Torna público que realizará a
licitação na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela lel federal n.s
10.S2C/02, do decreto n< 7.892, de 23 de janeiro  e 2013, LEI COMPLEMENTAR N* 123/06
que institui o estatuto nacional da microempresa  e da empresa de pequeno porte e sua
alteração lei 147/2014, decreto federal N* 10.024/2019, A(Micando-Se Subsidiariamente, A
lei ns 8.666/93, Alterações Supervenientes, Além das Condições Estabeleddas No Presente
Edital e Seus Anexos. 0 PRESENTE CERTAME SERÁ CONDUZIDO PELO PREGOEIRO E EQUIPE
OE APOIO DESIGNADA PELA PORTARIA NP. 114/2021, 01» OE JANEIRO OE 2021. PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N» 011/2022- PMPN. PROCESSO ADMINIS'ntATIVO: N< 012-
01/2022.01.02.03.05 - PMPN. CONSTITUIÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM
PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA
EXECUTAR 0 OBJETO: AQUISIÇÃO OE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUUNO NEVES/MA. CADA5TRAMENT0 DAS PROPOSTAS
COMEROAIS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS
23/02/2022 ATt ÀS 09H:53MIN DO DIA 10/03/2022. Horário e Data Para Abertura das
Propostas Comerdals: 10/03/2022 ÁS lOHQOMIN. Endereço Eletrônico do Portal Utilizado
Para Realização do Certame: WWW.PORTALDECOMPRASPUBUCAS.COM.br. O EDITAL DA
PRESENTE UCITAÇÃO PODERÃ SER OBTIDO: NA SALA DA CPLP, SITUADA NA RUA BOA
ESPERANÇA, S/N», CENTRO - PAUUNO NEVES (MA) - CEP: 65.585-000. Horário de
atendimento: segunda à sexta-feira, de OShQOmIm W 12h:00mim, ou nos endereços

www.paullnoneves.ma.gov.br;
www.portaldecompraspubllcas.com.br; ou pelo e-mall; Ilcltacaocplpn9hotmail.com,

Paulino Neves-MA, 17 de fevereiro de 2022.
KLAIL50N DA COSTA FREITAS

Pregoeiro

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N» 1/2022

Prefeitura Municipal de Paulino Neves-Ma Aviso de Chamada Pública. Chamada Pública
N’ 001/2022 CP- PMPN- MA. Procedimento Administrativo N* 017.02/2022.02 PMPN-

0 Município de Paullrw Neves/MA, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público aos interessados que ás 09h00min do dia 18 de março de 2022,
no Auditório Raimundo lídio. situado na Avenida Dr' Paulo Ramos. S/N, Centro, Paulirto
Neves/MA, realizará a Charrtada Pública n» 001/2022, para AQUISIÇÃO OE GÊNEROS

www.tce.ma.gov.br:eletrônicos:

MA.

TOMAOA DE PREÇOS N* 1/2022

Processo Administrativo n» 001.070222/2022.
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, através da Presidente da CPL,

realizará processo llcitatório, na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Por
Item, objetivando a Seleção e Contratação de empresa para prestação de serviços de
elaboração de mídias, jingtes e velculação em rádio, web e outros servl^ para divulgação
das ações do governo municipal de Pastos Bons-MA. Base Legal; Lei n» 8.666/93 e
alterações, Leis Complementares n» 123/2006 e n* 147/2014 e condições do Edital, á
realizar-se às 08:00 horas do dia 14/03^022; A sessão pública de julgamento será
realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da
Comissão de Licitação, sito è Av. Domlr^gos Sertão, N» 1.000, Bairro São José, Pastos
Bons/MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta
de preços e habilitação. Recomenda-se que seja estabelecido dlstanclan^ento mínimo de
01 metro entre os participantes durante a sessão, com obrigatoriedade do uso de
mascaras, luvas, álcool gel e itens de proteção necessário. O Edital está disponibilizado, na
integra, no portal ^ transparência do municiplo no endereço
http://pastosbons.rna.gov.br/. Bem como no sistema virtual do Tribuital de Contas do
Estado do Maranhão no endereço http$://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralslte/mural.zul,
e também poderá ser consultado e obtidos na sala da CPL, no endereço adma, de 2* a
6*. das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mall:
cplpasiosbonsma9gmall.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mall.

TOMAOA DE PREÇOS N» 2/2022

Processo Administrativo n» 002.070222/2022.
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, através da Presidente da CPL,

realizará processo llcitatório, na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço
Giobal, objetivando a Seleção e Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
serviços de assessoria técnica na elaboraçte de projetos para captação de recursos para
atender as necessidades do Municiplo de Pastos Bons-MA. Base Legal; Lei n< 8.666/93 e
alterações. Leis Complementares n> 123/2006 e n» 147/2014 e condições do Edital, à
reallzar-se às 10:00 horas do dia 14/03/2022; A sessão pública de julgamento será
realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da
Comissão de Licitação, sito à Av. Domingos Sertão, N» 1.000, Bairro São José, Pastos
Bons/MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta
de preços e habilitação. Recomenda-se que seja estabelecido distanciamento mínimo de
01 rrietro entre os participantes durante a sessão, com obrigatoriedade do uso de
mascaras, luvas, álcool gel e Itens de proteç^ necessário. O Edital está disponibilizado, na
integra,
http://pastosbons.ma.gov.br/. Bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão no endereço https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul,
e também poderá ser consultado e obtidos na sala da CPL. no endereço acima, de 2> a
6», das 08:CX) ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail:
Cplpasiosbonsma9gmall.com. Esclar^mento adicional no mesmo endereço e e-mall.

portal de transparência do município endereçonono

TOMADA DE PREÇOS N« 3/2022

Processo Administrativo n» 003.070222/2022.
A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, através da Presidente da CPL,

realizará processo llcitatório, na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Por
Item, objetivando a Seleção e Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento
de umas funerárias de modo a atender as necessidades do Município de Pastos Bons-MA.
Base Legal: lel n» 8.666/93 e alterações, leis Complementares n> 123/2006 e n»
147/2014 e condições do Edital, á reallzar-se ás 14:00 horas do dia 14/03/2022; A sessão
pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de
Administração, tta sala da Comissão de licitação, sito à Av. Domingos Sertão, N» 1.000,
Bairro São José, Pastos Bons/MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os
envelopes de proposta de preços e habilitação. Recomenda-se que seja estabelecido
distanciamento minimo de 01 metro entre os participantes durante a sessão, com
obrigatoriedade do uso de mascaras, luvas, álcool gel e Itens de proteção necessário. O
Edital está disponibilizado, na Integra, no portal de transparêtKia do município no
endereço http://pastosbons.ma.gov.br/. Bem como no sistema virtual do Tribunal de

endereço
https://virww6.tce.ma.gov.br/sacop/muralslte/mural.zul. e também poderá ser consultado
e obtidos na sala da CPL. rvo endereço acima, de 2> a 6>, das 08:00 ás 12:00 horas,
podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma9gmall.com.
Esdaredrrwnto adicional no mesmo endereço e e-mall.

do Estado do MaranhãoContas no
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W Anexo I - PROJETO BÁSICO, parte integrante deste Editai, em
/conformidade com Projeto Básico disposto no Anexo I do Edital: o
qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n"
8.666/93 e alterações posteriores. Leis Complementares n" 123/2006
e n" 147/2014, e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas

do dia 15 de março de 2022; A sessão pública de julgamento será re-
.alizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,
la sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada a Av.

)omingos Sertão, N'’ 1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pas-
I os Bons - MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos
' >s envelopes de proposta de preços e habilitação. Em atendimento
is recomendações do Município e da OMS informamos que a sessão
)conerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento
rninimo de 01 metros de cada participante durante  a sessão e que será
obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte
seu frasco de álcool e itens de proteção necessário, O Edital está disponibili
zado, na íntegra, no portal de transparência do município no endereço http://
pastosbQas.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão rw endereço https:'/w\v'tv6.tce.ma.gov.br/sacop/
muralsite mural.zul. e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura
na Av. Domingos Sertão. N® 1000, Bairro São José, Pastos Bons/MA. de
2“ a 6®. das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através
do E-mail: cplpastosbonsmaig.gmail.com. Esclarecimento adicional no
mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro de 2022.
Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

são pública de julgamento será realizada nas dependências da Secre
taria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente
de Licitação - CPL, situada a Av. Domingos Sertão. N® 1.000, Bairro
São José. CEP 65.870-000, Pastos Bons - MA. no dia, hora e local

citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta de preços
e habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e da
OMS informamos que a .sessão ocorrerá em local aberto e arejado,
que será estabelecido distanciamento mínimo de 01 metros de cada
participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e
itens de proteção necessário. O Edital está disponibilizado, na íntegra,
no portal de transparência do município no endereço http:./Tasto.s-
bons.ma.gov.br.-. bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas

do Estado do Maranhão no endereço https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/
muralsite mural.zul. e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Pre

feitura na Av. Domingos Sertão, N® 1000, Bairro São José, Pastos Bons/
MA. de 2® a 6“, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado
através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com. Esclarecimento adi
cional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(MA), 23 de fevereiro

de 2022. Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: N® 04/2022.Pro-
cesso Administrativo n® 004.070222/2022. A Prefeitura Municipal de
Pastos Bons - MA. através da Presidente da CPL. toma público para
conhecimento dos interessados que está realizando licitação na mo
dalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço POR ITEM,
objetivando a Seleção e Contratação de Empresa Especializada para
Capacitação. Treinamentos e Palestra de Servidores das Secretarias
Municipais de PASTOS BONS - MA, de conformidade com as quan
tidades e espécies contidas no Anexo I - PROJETO BÁSICO, parte
integrante deste Edital, em conformidade com Projeto Básico dispos
to no Anexo 1 do Edital: o qual será processado e julgado em confor
midade com a Lei Federal n® 8.666/93 e alterações posteriores. Leis
Complementares n® 123/2006 e n® 147/2014, e as condições do Edital
à realizar-se às 08:00 horas do dia 15 de março de 2022; A sessão
pública de julgamento será realizada nas dependências da Secreta
ria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, situada a Av. Domingos Sertão, N® 1.000, Bairro
São José. CEP 65.870-000, Pastos Bons - MA. no dia, hora e local

citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta de preços
e habilitação. Em atendimento as recomendações do Município e da
OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado,
que será estabelecido distanciamento mínimo de 01 metros de cada
participante durante a sessão e que será obrigatória a utilização de
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e
itens de proteção necessário. O Edital está disponibilizado, na íntegra,
no portal de transparência do município no endereço http://pastos-
bons.ma.gov.br/. bem como no sistema virtual do Tribunal de Contas

do Estado do Maranhão no endereço https://www6.tce.ma.gov.br/sacoD/
muralsite/mural.zul. e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Pre
feitura na Av. Domingos Sertão, N® 1000, Bairro São José, Pastos Bons/
MA. de 2'* a 6^ das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado
através do E-mail: cplpastosbonsma@.gmail.com. Esclarecimento adi
cional no mesmo endereço e e-mail. Pa.stos Bons(MA), 23 de fevereiro
de 2022. Geila Melo Carvalho -Presidente de CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: N" 01/2022
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo Administra

tivo n® 006.070222/2022. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons-
MA. através da sua Pregoeira, toma público para conhecimento dos
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por Item, exclusiva para
ME/EPP/MEI, objetivando a contratação dc empresa  a prestação dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Poços artesianos
do município de Pastos Bons, em conformidade com  o Termo de
Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e
julgado em conformidade com a Lei n° 10.520/02. Decreto Federal

10.024/2019, Decreto Municipal n® 006/2021, de 04 de janeiro de
2021. Leis complementcns n° 123/2006, alterada pela Lei n° 147/14.
Decreto Federal n® 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que
couber as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as con
dições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 15 de março de
2022. A sessão publica de julgamento será realizada na prefeitura
municipal de Pastos Bons-MA. O Edital está disponibilizado, na ín
tegra. no endereço eletrônico; https://www.bbmnetlicitacoes.com.br:
através portal de transparência do município no endereço http: /nas-
uisbons.ma.gov.biv. bem como no sistema virtual do Tribunal de Con
tas do Estado do Maranhão no endereço https://uww'6.tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural.zul. e também poderá ser consultado e obtidos
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no
Prédio da Prefeitura na Av. Domingos Sertão, N° 1000, Bairro São
José, Pastos Bons/MA, de 2® a 6“, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo
ainda ser solicitado através do E-mail: cplpastosbonsma@gmail.com.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail. Pastos Bons(-
MA), 23 de fevereiro de 2022. Geila Melo Carvalho -Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA: N® 01/2022.
Processo .\dministrativo n® 007.070222/2022. A Prefeitura Muni

cipal de Pastos Bons - MA. através de sua Comissão Permanente de
Licitação - CPL toma público para conhecimento dos interessados
que estará realizando licitação na modalidade Chamamento Público,
no regime de empreitada por Menor Preço por item, objetivando a
aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, para atendimen
to ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. nos tcmios
doArt. 14daLei 11.947/2009 e dos arts. 29 a 49 da Resolução FNDE

n

AMSO DE LICIT.VÇ.ÀO. TOMADA DE PREÇOS: N® 05/2022.
Processo Administrativo n® 005.070222/2022. A Prefeitura Municipal
de Pastos Bons MA, através da Presidente da CPL. toma públi
co para conhecimento dos interessados que está realizando licitação
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço POR
ITEM. objetivando a Seleção e contratação de empresa para forne-

\ cimento e prestação de serviços de buffet e decoração de ambientes
para atender as necessidades das secretarias municipais de Pastos

, Bons^KlAjde conformidade com as quantidades e espécies contidas\


