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- RECIBODERETIRADADEEDITAL | 

PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022 

  

Razao Social: 
  

CNPJ: 
  

Endereco: 
  

Bairro: 
  

Cidade: Estado: 
  

E-Mail: 
  

Telefone: Fax: 
  

Celular: 
  

Responsavel pela Empresa: 
  

Recebemos, por meio do e-mail saaecodo256@gmail.com, nesta data, copia do instrumento 
convocatorio da licitagao acima identificada. 

Local: ; de de 2022. 

  

Assinatura     
  

Senhor Licitante, 

Visando comunicagao futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o Recibo de Retirada do 
Edital e remeté-lo a  Comisséo Permanente de _ Licitagao-CPL pelo e-mail: 
saaecodo256@gmail.com. 

A nao remessa do recibo exime o Pregoeiro da comunicagado de eventuais retificagoes 

ocorridas no instrumento convogatério, ,Aem A OE? formagées adicionais. 
é 

Lilt, P a n 
IVELTOS DA SILVA DOS’ SANTOS 

Pregoeiro   
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PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL 
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022 

EDITAL 
(Licitagao com itens exclusivos para ME e EPP, de acordo com a Lei 123/2006 e alteragoes) 

DATA DE ABERTURA: 26 DE JANEIRO DE 2022. 

HORARIO: 08:00 HRS. 

TIPO: MENOR PREGO POR ITEM 

LOCAL: Sala da Comissao Permanente de Licitagao-CPL, na sede do Servigo Auténomo de Agua 
e Esgoto de Cod6, localizada na Av. 1° de Maio, 1879, Centro. CEP: 65.400-000 - Codd/MA. 

PREAMBULO — 

O Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria 
n° 01/2022, torna publico para conhecimento dos interessados que realizara licitagdo na modalidade 
PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOR PRECO POR ITEM, objetivando Registro de Precgos para 
Material de higiene e limpeza de interesse do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codo — MA, 
mediante as especificagdes e condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

A licitagao sera regida pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e 
pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016; Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto 

de 2000; Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado pelo Decreto Federal n° 9.488, 
de 30 de agosto de 2018. Deverado também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas pertinentes a espécie. 

A sessao publica de realizagao do Pregado sera realizada em 26 DE JANEIRO DE 2022, as 
08:00 HRS, na Sala da Comissao Permanente de Licitagao-CPL, na sede do Servig¢o Auténomo de 
Agua e Esgoto de Cod6, localizada na Av. 1° de Maio, 1879, Centro. CEP: 65.400-000 - Codé/MA. 

DAS MEDIDAS DE PREVENGAO ae ies 

DESTACA QUE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS SERAO EIVADOS DE PUBLICIDADE PARA 
TODOS A QUEM INTERESSAR TENHAM CONHECIMENTO E, QUE A ADMINISTRAGAO 
ASSEGURA O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE PREVENCAO, TAIS COMO: VEDACAO DE 
PRESENGA, NA SESSAO, DE REPRESENTANTES DAS EMPRESAS E DE AGENTES DE 
COMPRAS PERTENCENTES AO GRUPO DE RISCO; DISPONIBILIZACAO DE MASCARAS, 
LUVASE ALCOOL GEL (70° INPM) PARA TODOS OS PRESENTES: ORGANIZACAO DO RECINTO 
COM AFASTAMENTO MINIMO DE 1 (UM) A 2 (DOIS) METROS DE DISTANCIA ENTRE OS 
PRESENTES; INTENSIFICAGAO DA HIGIENIZAGAO DAS AREAS DE ACESSOA SALA ONDE AS 
SESSOES OCORRERAO, ALEM DE HIGIENIZACAO DO PROPRIO RECINTO, COM ESPECIAL 
ATENCAO AS SUPERFICIES MAIS TOCADAS (MACANETAS, MESAS, CADEIRAS, CORRIMOES, 
ELEVADORES ETC.): DENTRE OUTRAS. 

1. DAS DISPOSIGOES INICIAIS 

1.1. As licitantes devem ater-se a fiel observancia dos procedimentos estabelecidos neste Edital e 

seus anexos, podendo qualquer interessado assistir a sessdo, desde que nao interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realizagao dos trabalhos. 

1.2. Este Edital podera ser obtido na Comissao Permanente de Licitagao-CPL, do Servico 

Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, no enderego indicado no preambulo, no horario das 9:00h 
as 12:00h. 
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1.3. O Edital encontra-se também disponivel no Portal do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto 
de Cod6”, somente para consulta dos interessados. 

1 4. Ao adquirir cépia do Edital pelo site, o interessado devera preencher o Recibo de Retirada de 
Edital, no qual consta os seguintes dados: raz&o social, CNPJ, endereco completo da sede da 
empresa, e-mail, telefone, fax, celular e nome do responsavel pela empresa. 

1.4.1.0 Recibo de Retirada de Edital devera ser enviado para o e-mail 
saaecodo256@gmail.com. A nado remessa do recibo exime o Pregoeiro da comunicacado de 
eventuais retificag6es ocorridas no instrumento convocatério, bem como de quaisquer 
informagoées adicionais. 

1.4.2. Os interessados deverdo ainda comunicar qualquer mudanca posterior, sob pena de 

reputar-se valida a notificagao encaminhada ao e-mail anteriormente fornecido, constante no 
Recibo de Retirada de Edital. 

1.5. Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo desta 
licitagao na data acima mencionada, 0 evento sera automaticamente transferido para o primeiro dia 

util subsequente, salvo comunicagao em contrario. 

1.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o 
dia do vencimento. 

1.7. E facultado ao Pregoeiro: 

a) promover, em qualquer fase da licitagdo, diligéncia destinada a esclarecer ou complementar 
a instrugao do processo; 

b) solicitar aos setores competentes do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 a 
elaboragao de Pareceres Técnicos ou Juridicos para fundamentagao de suas decisGées; 

c) no julgamento da Proposta e da Documentagao de Habilitagao sanar erros ou falhas que nao 
alterem a substancia da Proposta, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho 
fundamentado, acessivel a todos os interessados: 

d) relevar omissdes puramente formais observadas na Proposta e na Documentagao, desde que 

nao contrariem a legislagao e nao comprometam a lisura da licitagao; 

e) restringir 0 uso de celulares e outros meios de comunicagao durante a sessao para evitar 
tumulto na realizagao dos trabalhos; 

f) negociar em qualquer momento da licitagdo os pregos e condigdes da Proposta, visando 

aumentar as vantagens em favor do Servigo Aut6énomo de Agua e Esgoto de Cod6, nao 
podendo, porém, alterar o objeto ou condigdes de classificagao e habilitagao; 

g) se julgar conveniente, reabrir a fase de lances com os proponentes colocados em 2° e 3° 

lugares, caso nao seja vencedor o proponente de menor prego; 

h) suspender os trabalhos das sessées plblicas para analise de documentos, diligéncias, 

parecer técnico, quando do julgamento das Propostas. 

1.8. Qualquer divergéncia entre o Termo de Referéncia (ANEXO I) e 0 Edital, prevalecera o Edital. 

1.9. Os casos omissos serao resolvidos pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codd, com 
base na Lei Federal n° 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/1993 e 

demais normas pertinentes a espécie. 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitagao tem como objeto o Registro de Pregos de Material de higiene e limpeza, 
visando futuras e eventuais aquisigdes pelo Servigo Aut6énomo de Agua e Esgoto de Cod6, de 

acordo com as condigdes e especificagdes constantes do Termo de Referéncia, ANEXO | deste 

Edital. 

2.2. A quantidade dos produtos indicada no Termo de Referéncia (ANEXO I) é apenas estimativa 

de consumo e sera solicitada de acordo com as necessidades do Servico Aut6nomo de Agua e 

Esgoto de Codé, enquanto Orgdo Participante, podendo ser utilizada no todo ou em parte. 
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2.3. O valor maximo total para esta licitagdo é de R$ 60.580,83 (Sessenta Mil Quinhentos e 
Oitenta Reais e Oitenta e Trés Centavos), conforme Termo de Referéncia, ANEXO | deste Edital. 

3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO eee 
3.1. Poderao participar desta licitagao as pessoas juridicas que tenham ramo de atividade pertinente 
e compativel com o objeto deste Pregdo, expresso no estatuto ou contrato social, e que atendam a 

todas as exigéncias quanto aos requisitos de classificagao das Propostas de Pregos e a 
documentagao de habilitagado. 

3.2. O presente Pregao prevé ITENS EXCLUSIVOS para Microempresas-ME, Empresas de 

Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores Individuais-MEI, conforme Termo de Referéncia 
ANEXO 1), desde que comprovem esta condicado nos termos deste Edital, em cumprimento ao 

disposto no artigo 48, da Lei Complementar n° 123/2006, com redacdo dada pela Lei Complementar 
n° 147/2014 e pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016. 

3.3. Nao podera participar desta licitagao, diretamente ou indiretamente, pessoas juridicas: 

    

a) cujo objeto social nado seja pertinente nem compativel com o objeto deste Pregao; 

b)em regime de consoércio, qualquer que seja sua forma de constituigao, e empresas 
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiarias entre si; 

c) que se encontrem em processo de dissolugao, recuperagao judicial, recuperagao extrajudicial, 
faléncia, concordata, fusao, cisao ou incorporagao; 

d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 

e) que tenham sdcios, gerentes ou responsaveis técnicos que sejam servidores publicos do 
Servig¢o Aut6nomo de Agua e Esgoto de Coda; 

f) suspensas de participar de licitagao e impedidas de contratar com o Servigo Aut6nomo de 

Agua e Esgoto de Cod6, conforme artigo 87, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/1993, durante o 

prazo da sancao aplicada; 

g) impedidas de licitar e contratar com o Servig¢o Aut6énomo de Agua e Esgoto de Codo, 

conforme artigo 7°, da Lei Federal n° 10.520/2002, durante o prazo da sangao aplicada; 

h) declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagao, 

conforme artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/1993; 

i) proibida de contratar com a Administragdo Publica, em razao de sangao derivada de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente, de acordo com 0 artigo 72, § 8°, V, da Lei Federal n° 

9.605/1998; 

j) proibida de participar de licitagao, tendo por objeto aquisigées, alienagdes, realizagao de obras 

e servicos, concessao de servigos pUblicos, na administragao publica federal, estadual, municipal 

e do Distrito Federal, bem como em entidades da administragdo indireta, por prazo nao inferior 

a 5 (cinco) anos, em razdo de pena por pratica de infragao da ordem econdmica, de acordo com 

0 artigo 38, inciso II, da Lei Federal n° 12.529/2011 (Lei Antitruste); 

k) proibida de contratar com o Poder Publico por ato de improbidade, com decorrente inclusao 

no Cadastro Nacional de Condenacées Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade-CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justig¢a-CNJ, nos termos do artigo 

12, da Lei Federal n° 8.429/1992; 

1) sociedades empresariais estrangeiras nao autorizadas a funcionar no Pais; 

m) integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 

sdcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou 

humanos em comum, exceto se demonstrado que nado agem representando interesse economico 

em comum; 
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n) que mantem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou 
familiar com servidores da Comissao Permanente de Licitagao-CPL do Servigo Auténomo 
de Agua e Esgoto de Cod6; 

0) enquadradas nas demais vedagdes estabelecidas no artigo 9°, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

3.4. A simples apresentagado da Proposta de Precos implicara, por parte do licitante, de que 
inexistem fatos que impegam a sua participagdo na presente licitagao, eximindo assim o Pregoeiro 
do disposto no artigo 97, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

4. DA IMPUGNAGAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

4.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio 
deste Pregao, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para recebimento das Propostas, 

nos termos do artigo 12, do Decreto Federal n° 3.555/2000. 

4.2. Os pedidos de esclarecimentos e impugnagdes deverao ser encaminhados ao Pregoeiro, 
protocolados oficialmente de segunda a sexta-feira, na sala da Comissao Permanente de 

Licitagao-CPL, na sede do Servi¢o Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, localizado na Sala da 
Comissdao Permanente de Licitagao-CPL, na sede do Servico Auténomo de Agua e Esgoto de 
Cod6, localizada na Av. 1° de Maio, 1879, Centro. CEP: 65.400-000 - Codé/MA, no horario das 
9:00h as 12:00h. 

4.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnacgdo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

conforme dispée o artigo 12, § 1°, do Decreto Federal n° 3.555/2000. 

4.4. Ao Pregoeiro para responder as impugnagées podera auxiliar-se do apoio dos setores do 
Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6 que entender necessarios. 

4.5. Acolhida a impugnagao contra o ato convocatorio, sera definida nova data para a realizagado do 
certame. 

4.5.1. Se a resposta a impugnacgaéo nao ocorrer no prazo estabelecido ao Servigo Aut6nomo de 

Agua e Esgoto de Codo podera na sess4o ja designada para abertura do certame declarar seu 
adiamento até ulterior deliberagao cuja nova data para a realizagao do certame, sera divulgada 
pelo mesmo instrumento em que se deu aquela do texto original. 

4.6.As eventuais alteragdes aos termos do CEdital serao disponibilizadas na pagina 

https:/iwww.saae.codo.ma.gov.bri, SACOP (Sistema de Acompanhamento de Contratagoes 
Publicas) e na sala da Comissao Permanente de Licitagao-CPL, na sede do Servig¢o Autonomo 

de Agua e Esgoto de Codo. 

4.7. O Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 notificara somente os interessados que 
enviarem o Recibo de Retirada de Edital do SITE ou receberem o Edital na sala da Comissao 
Permanente de Licitagao-CPL, na sede do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codo. 

4.7.1. Ao receber o Edital na sala da Comissao Permanente de Licitagao-CPL ou ao acessar o 

Edital no site do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, 0 interessado estara ciente da 
necessidade de acompanhamento de eventuais alteragées, notificagdes e comunicagdes, na pagina 

https://www.saae.codo.ma.gov.br/. 

4.8. Em hipdtese alguma serao aceitos entendimentos verbais entre interessados e ao Pregoeiro, 
sua Equipe de Apoio e demais servidores da Comissao Permanente de Licitagao-CPL. 

5. DO CREDENCIAMENTO DAS LICITANTES 

5.1. Para o credenciamento deverao ser apresentados os seguintes documentos, em separado dos 

Envelopes n° 01 e 02: 

a) tratando-se de representante legal: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

com todas as suas eventuais alteragdes, ou ato constitutivo consolidado, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por acoes, 

acompanhado de documentos de eleigdes de seus administradores, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura; 

VJ 
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b) tratando-se de procurador: instrumento de procuracao, plblico ou particular, ou Carta 
Credencial (ANEXO II), no qual constem poderes especificos para formular lances, negociar 
prego, interpor recursos e desistir de sua interposigao e praticar todos os demais atos pertinentes 
a este Pregao. O documento em questao devera estar acompanhado de ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alteragdes, ou ato constitutivo 
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresarias e, no caso de 
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdes de seus administradores, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia 
de tal investidura. No caso de procuragdo particular ou Carta Credencial (ANEXO II) com firma 
reconhecida em cartorio. 

b.1) instrumento de procuragao publico ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II) deverao 
obrigatoriamente sob pena de nao ser aceito o Credenciamento serem firmados por tantos 
responsaveis pela empresa quanto estabelega o Contrato Social ou Contrato ou estatuto de 

constituigao, com permissao para outorgar poderes no que tange sua representatividade, com 
firma reconhecida em cartdrio de todos os sécios: 

c) Cépia da Carteira de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do 
representante credenciado pela empresa interessada. 

5.2. Os documentos necessarios ao credenciamento e documentagao de habilitagao poderao ser 
apresentados em original ou cépia previamente autenticada por cartorio competente ou por servidor 

da Comissao Permanente de Licitagao-CPL, ou por publicagao em orgao da Imprensa Oficial. 

§.2.1. A autenticagao por servidor da Comissao Permanente de Licitagao-CPL podera ser 
realizada até o dia util anterior 4 data marcada para a sesso de abertura deste Pregao, na sala 
da Comissao Permanente de Licitagdao-CPL na sede do Servig¢o Aut6nomo de Agua e 

Esgoto de Cod6, localizada na Av. 1° de Maio, 1789, Centro. CEP: 65.400-000 - Cod6/MA, no 

horario das 9h as 12h, de segunda a sexta-feira. 

5.2.2. Somente serdo aceitas cdpias legiveis e nado serao aceitos documentos cujas datas 
estejam rasuradas. 

§.3.A nao apresentagdo ou a incorregdo insanavel de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedira o representante legal ou procurador de participar da fase de lances, de 

negociar precgos, de manifestar a intengao de interpor recurso, enfim, de representar o licitante 
durante a sessao publica deste Pregao. 

5.4. Nao se aplica na documentacado exigida no Edital referente ao Credenciamento e 
Habilitagdo das empresas participantes as regras da Lei Federal n° 13.726, de 8 de outubro 
de 2018. 

5.5. Na auséncia do credenciamento, serao mantidos os valores apresentados na proposta escrita, 

para efeito de ordenacao das propostas e apuragao do menor pre¢o. 

5.6. Apdos o credenciamento, sera declarada a abertura da sessdo e nao mais serdo admitidos novos 
proponentes, dando-se inicio ao recebimento dos Envelopes. 

5.7. Nao sera admitida a participagdo de dois representantes para a mesma empresa, bem como 

de um mesmo representante para mais de uma empresa. 

5.8. Os documentos de credenciamento serao conferidos pelo Pregoeiro a cada sessao publica 

realizada. Na hipdtese de substituigaéo da pessoa inicialmente credenciada, novo credenciamento 
devera obedecer a regras do item 5.1 deste Edital. 

5.9.No ato da entrega dos documentos de credenciamento, as licitantes deverao apresentar, 
separados dos Envelopes contendo a Proposta de Pregos e a documentagao de habilitagao, os 
seguintes documentos: 

a) Declaragao de Cumprimento dos Requisitos de Habilitagao, podendo ser utilizado o 
modelo constante do ANEXO Ill, ou modelo proprio do licitante, desde que contenha a 

informagao de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao, na forma do artigo 4°, inciso 

VII, da Lei Federal n° 10.520/2002I; 
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a.1) O licitante que nao apresentar a Declaracao e demais documentos exigidos no item 5.8, 
alinea ‘a’, ficara impossibilitada de ofertar lances. 

b) Declarag¢ao de Enquadramento e/ou Reenquadramento e/ou Certidao Especifica emitida 
pela Junta Comercial da sede do licitante para fins de comprovagdo de que é Microempresa- 
ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP ou Microempreendedor Individual-MEl, nos termos da 
Lei Complementar n° 123/2006. 

b.1) O Pregoeiro podera determinar a realizagao de diligéncia para dirimir eventual duvida 
quanto a Receita Bruta da licitante no exercicio anterior, com a ressalva de que o Balanco é 
considerado exigivel apds 1° de maio. 

5.10. Antes de concluir 0 credenciamento, a(s) empresa(s) devera(ao) apresentar a seguinte 
certidao, com o intuito de verificar o eventual descumprimento de condigdes de participagao: 

a) A certidao de Consulta Consolidada de Pessoa Juridica, referente a: Cadastro de 

Licitantes Inid6neas; Cadastro Nacional de Condenacées Civeis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade; Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas 

e Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, emitidas no site do Tribunal de Contas 

da Unido - TCU); 

5.10.1. A consulta ao Cadastro Nacional de Condenacées Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade-CNIAI sera realizada em nome das pessoas juridicas licitantes 
e também de seu sdécio majoritario, por forga do artigo 12, da Lei Federal n° 8.429/1992, que 
prevé, dentre as sangGes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade 

administrativa, a proibigao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa 

juridica da qual seja sécio majoritario. 

5.10.2. Constatada a existéncia de sangao, ao Pregoeiro podera excluir o licitante por falta de 
condigao de participagao nesta licitagao, conforme previsto no item 3.3 do Edital. 

5.11. Encerrada a fase do credenciamento, serdo recebidos os Envelopes contendo a Proposta de 
Pregos e a Documentagao de Habilitagdo. 

6. DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES 

6.1. No dia, hora e local citados no preambulo deste Edital e apds o credenciamento, o licitante 
devera apresentar a Proposta de Pregos e os Documentos de Habilitagao, em envelopes distintos, 

opacos, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos, com os seguintes dizeres em sua parte 

  

  

externa: 

ENVELOPE N° 01 ENVELOPE N° 02 
Proposta de Precgos Documentagao de Habilitagao 
PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL 
Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Codé Servicgo Auténomo de Agua e Esgoto de Codé 
Data: 26.01.2022 Data: 26.01.2022 
Hora: 08:00 HRS Hora: 08:00 HRS 
Razao Social da Pessoa Juridica Razao Social da Pessoa Juridica     
  

6.2. Nao sera admitida a entrega de apenas um envelope. 

6.3. Nao serdo consideradas Propostas de Precos e Documentagao de Habilitagdo apresentadas 

por via postal, internet (e-mail) ou fac-simile. 

6.4. Apdés a entrega dos envelopes, aquele contendo a Documentagao de Habilitagao sera rubricado 

pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os representantes credenciados das licitantes. 

6.5. Os documentos de habilitagdo exigidos deverao ser legiveis e poderao ser apresentados no 

original ou por qualquer processo de cépia previamente autenticada por Cartorio competente ou por 

servidor da Comissao Permanente de Licitagao-CPL do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto 

de Cod6, mediante a apresentacao do documento original, ou ainda por publicagao em orgao de 

Imprensa Oficial. 
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6.5.1. A autenticagao por servidor da Comiss4o Permanente de Licitagado-CPL do Servigo 
Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6 poderd ser realizada até o dia util anterior a data 
marcada para a sessdo de abertura deste Pregao, na sala da Comissao Permanente de 
Licitagao-CPL na sede do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, localizado na Av. 
1° de Maio, 1879, Centro. CEP: 65.400-000 - Cod6/MA, no hordario das 9h as 12h, de segunda 
a sexta-feira. 

6.5.2. Somente serao aceitas cdpias legiveis e nao serao aceitos documentos cujas datas 
estejam rasuradas. 

6.6. Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
copias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou 

catalogos, apenas como forma de ilustragao das propostas de preco. 

6.7. Nao serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagao de documentos” em substituicao 
aos documentos requeridos no presente Edital. 

6.8. Apds abertura dos envelopes, a Proposta de Pregos e a Documentagao de Habilitacao deverao 
ser juntadas aos autos do Processo e nao serao devolvidas 4 licitante. 

7. DA PROPOSTA DE PREGOS oe ne 

7.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado 

do licitante, em lingua portuguesa, salvo quanto as expressGes técnicas de uso corrente, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, numerada, assinada e rubricadas todas as 

folhas pelo representante legal ou procurador do licitante proponente, com o seguinte contetdo, de 
apresentacao obrigatoria: 

a) Carta-Proposta contendo os dados da empresa (razao social da empresa, numero do CNP, 

endereco completo, fone/fax/celular, e-mail, banco, numero da conta e a respectiva agéncia), 

nome completo do responsavel pela assinatura da Ata de Registro de Pregos, com indicagao do 

cargo na empresa, CPF e RG, prazo de validade da Proposta, prazo de entrega, local de entrega, 
valor global da Proposta, expresso em algarismo e por extenso, em conformidade com as 
especificagdes previstas no Termo de Referéncia, de acordo com o modelo constante no ANEXO 

IV deste Edital; 

a.1) o licitante podera utilizar modelo proprio, desde que contenha todas as informagdes 
pertinentes e constantes da Carta-Proposta, ANEXO IV deste Edital, de forma que nao altere 

e/ou descaracterize a substancia do modelo indicado; 

a.2) serdo aceitos pregos em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais apos 
a virgula, conforme dispée a Lei Federal n° 9.069/1995; 

a.3) 0 CNPJ registrado na Carta-Proposta devera ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por 
ocasiao do pagamento do objeto contratado; 

b) Planilha Orgamentaria com a descrigao detalhada dos ITENS cotados, de acordo com as 
especificagdes constantes do Termo de Referéncia, ANEXO | deste Edital, com a indicagao da 
unidade, quantidade, marca e modelo do produto, prego unitario e total de cada ITEM, em 
algarismo, em moeda corrente nacional; 

b.1) As empresas licitantes deveraéo apresentar a Planilha Orgamentaria tambem em 

PENDRIVE no formato EXCEL, objetivando celeridade nos procedimentos da analise técnica 

das propostas de precos na fase de julgamento e classificacao. 

b.2) serao aceitos precos em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais apos 

a virgula, conforme disp6e a Lei Federal n° 9.069/1995; 

b.3) Havendo discrepancia nos precos propostos, prevalecera o prego unitario do ITEM, 

cabendo ao Pregoeiro a corregao do valor da Proposta; 

b.3.1) para fins do disposto na alinea b.3 0 calculo do valor global da Proposta dar-se-a 

pela somatéria dos precos unitarios dos ITENS da Proposta, multiplicados por suas 

respectivas quantidades; 

yo 
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b.4) Os valores unitario, total e o valor global propostos nado poderado ser superiores aos 
valores unitarios e total maximos estimados pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de 
Cod6, constantes da Termo de Referéncia, ANEXO | deste Edital: 

b.4.1) Caso ocorra a situagao da alinea b.4, ao Pregoeiro negociara para redugdo do 
prego unitario do licitante antes da desclassificagao da Proposta, desde que o preco 
unitario reduzido seja menor ou igual ao prego unitario maximo do Termo de Referéncia 
(ANEXO I) do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, sendo o valor global da 
Proposta do licitante readequado. 

c) Prazo de validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar 

da data da sesso de abertura dos Envelopes; 

d) Prazo de entrega: nado superior a 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data do 
recebimento da Ordem de Fornecimento:; 

e) Local de entrega: no almoxarifado do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codo. 

f) Data e assinatura do representante legal do licitante com sua qualificagao e identificagao do 
nome abaixo da assinatura. 

7.2. Nos pregos ofertados deverao ja estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuigdes e obrigagées sociais, trabalhistas e 

previdenciarias e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto deste Pregdo. 

7.2.1. A inadimpléncia do licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, 

nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administragao, nem podera onerar o 
objeto deste Pregao, razdo pela qual o licitante vencedor renuncia expressamente a qualquer 

vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de 
Codo. 

7.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serao 
considerados como inclusos nos pregos, ainda que nao tenham causado a desclassificagao da 
proposta por preco inexequivel. Nestes casos, a Administragao nao deferira pedidos de 

acréscimo, devendo o licitante vencedor fornecer os produtos sem 6nus adicionais. 

7.3. Asimples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de ma fé, e que nao afete o conteudo 
ou a idoneidade da proposta nado sera causa de desclassificagao; 

7.3.1, Ao Pregoeiro podera corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicagao, com base no 
valor unitario, e podera incluir o prego global da proposta, se faltar; 

7.3.2. A falta de data, rubrica e/ou assinatura na Proposta de Pregos podera ser suprida pelo 

representante legal, presente na sessao publica, com poderes para esse fim; 

7.3.3. Caso o Prazo de Validade da Proposta, Prazo de Entrega e Local de Entrega sejam 
omitidos na Proposta de Pregos, ao Pregoeiro entendera como sendo igual aos previstos no item 
7.1., alineas “c”, “d” e “e”, respectivamente; 

7.3.4, Caso a descricao do objeto seja parcialmente omitida na Proposta de Pregos, ao 
Pregoeiro entendera como sendo igual ao previsto no Termo de Referéncia. 

7.4. A apresentacao da Proposta de Precos implica para o licitante a observancia dos preceitos 

legais em vigor, bem como a integral e incondicional aceitagao de todos os termos e condigdes 

deste Edital, sendo responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitagao. 

7.5. Decorridos 0 prazo de validade da Proposta, sem convocagao para a assinatura da Ata de 

Registro de Pregos, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos, podendo 0 Servigo 

Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 solicitar a prorrogagao do prazo de validade por mais 60 

(sessenta) dias consecutivos. 

7.5.1. O licitante podera recusar ou aceitar o pedido de prorrogagao, entretanto, no caso de 

concordancia, a Proposta de Pregos nao podera ser modificada. 
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7.6. O Servig¢o Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 podera, caso julgue necessario, solicitar 
maiores esclarecimentos sobre a composicdo dos precos propostos. 

7.7.Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Pregao, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

7.8. Nao se admitira Proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, 
incompativeis com os pregos praticados no mercado. 

7.9. Nao serao aceitos Propostas com valor global ou unitario superiores ao estimado ou com pregos 
manifestamente inexequiveis. 

7.9.1. Considerar-se-a inexequivel a Proposta que nao venha a ter demonstrada sua viabilidade 
por meio de documentacao que comprove que os custos envolvidos na contratagao sdo 
coerentes com os de mercado do objeto deste Pregao. 

7.10. Nao se admitira Proposta que apresentar alternativas de pregos. 

7.11. Apos a abertura da Proposta de Precos ndo sera admitido pedido de desisténcia, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente analisado e aceito pelo Servigo Auténomo de Agua 
e Esgoto de Codd. 

7.12. O licitante que nao mantiver sua Proposta ficara sujeita As penalidades estabelecidas no item 
16.1 deste Edital. 

7.13. O Servig¢o Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6 podera, a seu critério e conveniéncia, 

exigir da empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, amostra dos produtos 
cfertados para verificagao das especificagédes minimas exigidas neste Edital, que deverao 
ser entregues no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da lavratura da Ata da Sessao da 
fase competitiva e habilitagao, na sala da Comissao Permanente de Licitagao-CPL, no horario de 

08h as 12h, na sede do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, localizada na Av. 1° de 
Maio, 1879, Centro. CEP: 65.400-000 - Codd/MA. 

a) A amostra devera estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os 
respectivos prospectos e manuais, se for 0 caso, e dispor na embalagem de informagées quanto 

as suas caracteristicas tais como data de fabricagao, prazo de validade, quantidade do produto, 
sua marca, numero de referéncia, cédigo do produto e composigao e dados nutricionais, 

conforme o tipo de material. 

b) A amostra apresentada sera tratada como protétipo, podendo ser manuseada, desmontada, 
receber cortes, secgdes ou vincos, ou ser instalada. 

c) Sera desclassificada a Proposta de Pregos do licitante que: 

c.1) nao apresentar as amostras no prazo estabelecido; 

c.2) a amostra estiver fora das especificagdes previstas no Termo de Referéncia ou em 

desconformidade com a Proposta de Pregos apresentada; ou; 

c.3) a amostra apresentar indicios de remanufatura ou recondicionamento; 

c.4) a amostra nao for aceita por apresentar qualidade inferior; 

c.5) a amostra apresentar qualquer tipo de falha durante a analise; 

c.6) a amostra nao estiver devidamente identificada com o nome da empresa licitante e o item 

correspondente ao da proposta; 

c.7) ndo estiver de acordo com as normas técnicas determinadas pelos orgaos oficiais 

competentes ou pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, ou por outra 

entidade credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade 

Industrial-INMETRO, quando couber. 

d) Caso as amostras apresentadas sejam reprovadas, ao Pregoeiro convocara 0 licitante 

classificado em segundo lugar para apresentagao de suas amostras, e assim sucessivamente, 

obedecida a ordem de classificagao do certame. 
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e) O atendimento da diligéncia, mediante apresentacao da amostra em consonancia com 
a marca e modelo ofertados na Proposta de Precos, é condicao para Adjudicacao. 

  

  

8.1. As licitantes deverao apresentar a Documentacgao de Habilitagao em 01 (uma) via, no 
Envelope n° 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no 
item 6.1, contendo os seguintes documentos referentes a: 

8.1.1. HABILITAGAO JURIDICA: 

a) Requerimento de Empresario, no caso de empresa individual: 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de 
documentos de eleigao de seus administradores; 

c) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoa Juridica, 
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio; 

d) Decreto de Autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 

orgao competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPV; 

b) Prova de inscrigaéo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel 

com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicilio ou sede do licitante, incluindo 
o INSS, mediante a: 

c.1) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da 
Unido; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, 
mediante: 

d.1) Certidao Negativa de Débitos Fiscais; 

d.2) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa; 

d.3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentagao de uma 

Unica certidao, e nela nado constar expressamente essa informagao, ao Pregoeiro podera 

diligenciar para dirimir eventuais duvidas. 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, 

mediante: 

e.1) Certidao Negativa de Débitos Fiscais (ISSQN e TLVF); 

e.2) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa; 

e.3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentagao de uma 

Unica certidao, e nela nao constar expressamente essa informagao, ao Pregoeiro podera 

diligenciar para dirimir eventuais duvidas. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS, 

mediante a: 

f.1) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF. 

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a: 

g.1) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT 
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aa de Cumprimento do Artigo 7°, Inciso XXXiIIl, da Constituigado Federal de 
8. 

h.1) Declaragao de que nado emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no artigo 
ml inciso V, da Lei Federal n° 8.666/1993, podendo ser utilizado 0 Modelo no ANEXO V 
este Edital. 

8.1.3. QUALIFICACGAO TECNICA: 

a) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa juridica de direito pUblico ou 
privado, que comprove que o licitante forneceu ou esta fornecendo o objeto com 
caracteristicas semelhantes ou equivalentes ao objeto licitado. 

a.1) O atestado devera ser impresso em papel timbrado constando CNPJ e endereco 

completo, devendo ser assinada por sdécios, diretores, administradores, procuradores, 

gerentes ou servidor responsavel, com expressa indicagdo de seu nome completo e 

cargo/fungao e firma reconhecida em cartério do atestador. 

8.1.4. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA: 

a) Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis do Ultimo exercicio social, com o 

objetivo de comprovar a boa situagao financeira da empresa, avaliada pelo indice de 
Liquidez Geral-ILG e Indice de Liquidez Corrente-ILC os quais deverdo ser iguais ou 

maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes formulas: 

pa —— i Ativo Circulante-AC = 
Indice de Liquidez Corrente-ILC = Passivo Circulante-PC >= 1   

. Ativo Circulante-AC + 

Indice de Liquidez Geral- Realizavel a Longo Prazo-RLP 
ILG = Passivo Circulante-PC + 

Exigivel a Longo Prazo-ELP 

>=1   

a.1) As formulas deverao estar devidamente aplicadas em Memorial de Calculos juntado 
ao Balancgo Patrimonial e Demonstragdes Contabeis. Caso o Memorial nao seja 
apresentado, ao Pregoeiro se reserva o direito de efetuar os calculos; 

a.2) O licitante que apresentar resultado MENOR QUE UM nos indice de Liquidez Geral- 
ILG e Indice de Liquidez Corrente-ILC devera comprovar Capital Social ou Patriménio 
Liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor maximo estimado para 
os itens ofertados: 

a.3) Na hipdtese de alteragao do Capital Social, apds a realizagao do Balango Patrimonial, 
0 licitante devera apresentar documentagao de alteragdo do Capital Social, devidamente 
registrada na Junta Comercial em que o Balango for registrado; 

a.4) As empresas constituidas no exercicio social em curso, em substituigao ao Balango 
Patrimonial, deverao apresentar o Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta 
Comercial da sede ou domicilio do licitante; 

a.5) Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial e 

Demonstragées Contabeis assim apresentados: 

a.5.1) Publicados em Diario Oficial; ou 

a.5.2) Publicados em jornal de grande circulagao; ou 

a.5.3) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante; ou 

a.5.4) Por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicilio do licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e 

de Encerramento. 
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a.6) O Balango Patrimonial e as Demonstragdes Contabeis deverao estar assinados por 
contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade-CRC; e 
apresentar a Certidao de Regularidade Profissional do Contador. 

a.7) A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano- 
calendario, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal n° 8.981/1995, devera 

apresentar, juntamente com o Balango Patrimonial, cépias dos Termos de Abertura e 
Encerramento do Livro Caixa; 

a.8) As pessoas juridicas obrigadas a Escrituragdéo Contabil Digital-ECD deverdo 
apresentar o Balango Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento do Livro 
Contabil Digital, acompanhado do Recibo de Entrega. Estes documentos deverdo ser 
impressos diretamente do Sistema Publico de Escrituragao Digital-SPED. 

b) Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data nao excedente a 30 (trinta) dias consecutivos 
de antecedéncia da data de apresentagao da Proposta de Prego, quando nado vier expresso o 
prazo de validade. 

c) Certidao Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante, 

com data nao excedente a 30 (trinta) dias consecutivos de antecedéncia da data de 
apresentagao da Proposta de Prego, quando nao vier expresso o prazo de validade; 

d) Certidao Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante, 
com data nao excedente a 30 (trinta) dias consecutivos de antecedéncia da data de 
apresentacao da Proposta de Prego, quando nao vier expresso o prazo de validade. 

8.2. E de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessarios 

a habilitagao. 

8.3. As declaragées e outros documentos julgados necessarios a habilitagao, quando produzidos 
pelo prdprio licitante, deverdo estar emitidos em papel timbrado e conter data, identificagao e 
assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal. 

8.4. E facultada a autenticacdo nas cépias das Certidées de Regularidade Fiscal apresentadas pelas 
licitantes cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma especifica. 

8.5. O numero do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica-CNP4J, indicado nos documentos da 
Proposta de Prego e da Habilitagao devera ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai 

fornecer os produtos objeto da presente licitagao, com excegao dos seguintes documentos: 

a) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF que podera ser da sede da pessoa juridica; 

b) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata que devera ser do local do principal 

estabelecimento do licitante, conforme artigo 3° da Lei Federal n° 11.101/2005; 

c) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da 
Unido, que devera ser da sede da pessoa juridica. 

8.6. O Pregoeiro reserva-se 0 direito de solicitar 0 original de qualquer documento, sempre que tiver 

duvida e julgar necessario. 

9. DO PROCEDIMENTO DO PREGAO 

9.1. Declarada a abertura da sessdo pelo Pregoeiro, apds credenciamento realizado conforme item 

5 deste Edital, ndo serao mais admitidos novos proponentes. 

9.1.1. No ato do credenciamento, as Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP 

e Microempreendedores Individuais-MEI, deverao apresentar a documentacgao exigida no 

subitem 5.8, alinea “b”, deste Edital, enquanto condigdo para exercer o direito ao tratamento 

diferenciado e simplificado quanto ao direito de preferéncia e a participagao no certame. 

9,2. Apdés o credenciamento, o Pregoeiro declarara o numero de licitantes e recebera os Envelopes 

n° 1 e n° 2, sendo que os Envelopes contendo a Documentagao de Habilitagao serao rubricados 

pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os representantes credenciados das licitantes. 
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9.3. Os pregos serdo lidos em voz alta e registrados em Quadro Anexo a Ata da sessdo, sendo as 
i ra rubricadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados 
as licitantes. 

9.4. As Propostas serdo ordenadas na ordem crescente de preco e verificadas sumariamente sua 
conformidade conforme Edital. Em seguida, serao selecionadas para a fase de lances, a proposta 
de menor prego e aquelas com valores superiores em até 10% (dez por cento) aquela de menor 
prego, para que participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais e sucessivos. 

9.5. Nao havendo no minimo 3 (trés) propostas escritas de precos nas condigées definidas no 
subitem anterior, o Pregoeiro selecionara as melhores Propostas, subsequentes, até o maximo de 
3 (trés), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos 
oferecidos nas propostas escritas, observando-se como limite o valor maximo estabelecido para a 
licitagao. 

9.6. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais Propostas de Precos escritas e selecionadas 
para a fase de lances, considerando cada ITEM na etapa competitiva, o desempate sera decidido 
por sorteio, para definir, entre as empresas empatadas, a ordem de apresentacgdo dos lances. 

9.7. Verificando-se discordancia entre o prego unitario e o total da Proposta prevalecera o primeiro, 

sendo corrigido o prec¢o total; ocorrendo divergéncia entre os valores numéricos e os por extenso, 
predominarao os ultimos, independentemente de consulta a licitante. 

9.8. As licitantes selecionadas para a fase de lances seraéo convidadas, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais a partir do autor da Proposta selecionada de maior prego, em ordem 
decrescente de valor. 

9.9. Os lances serdo sucessivos e verbais e anotados pelo Pregoeiro, devendo o licitante oferecer 
lance em valor inferior ao Ultimo ofertado. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, 
prevalecendo aquele que for recebido primeiro. 

9.10. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara a 

exclusao do licitante da etapa de lances verbais e na manutengao do ultimo prego por ele ofertado, 
para efeito de ordenacgao das Propostas. 

9.11. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados. 

9.12. O encerramento da etapa competitiva de lances dar-se-a quando, indagados pelo Pregoeiro 
as licitantes nao manifestarem mais interesse em apresentar lances. 

9.13. Apds a fase de lances, sera encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério de MENOR PREGO POR ITEM. 

9.14. Antes da fase de negociacgao, as propostas de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno 
Porte-EPP e Microempreendedores Individuais-MEIl, beneficiarios do direito de preferéncia, que 

se encontrarem na faixa até 5% (cinco por cento) acima do menor preco, serdo consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 

9.14.1. As Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores 

Individuais-ME! serao convocadas na ordem de classificagao, uma na falta da outra, para fazer 
uma unica e ultima oferta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate. 

9.14.2. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta de menor preco nao ter sido 

apresentada por Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP ou Microempreendedor 
Individual-MEI. 

9.15. O Pregoeiro examinara a aceitabilidade da Proposta de menor prego, quanto ao objeto e valor, 

decidindo motivadamente a respeito e procedera a negociagao com oa licitante classificado em 

primeiro lugar para obter melhores condig6es para a Administracao. 

9.15.1. Se a Proposta de menor preco nao estiver conforme as exigéncias editalicias, o Pregoeiro 
desclassificara a Proposta e proceder€é ao exame da oferta subsequente, e, assim 
sucessivamente. 

9.16. Concluida a etapa de negociacao, as licitantes poderao reduzir seus pregos ao valor da 
proposta do licitante classificada em 1° lugar, o que sera consignado na ata da sessao. 
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9.16.1. A apresentagdo de novas Propostas para registro adicional de pregos nao prejudicara o 
resultado do certame em relagao 4 licitante classificada em 1° lugar. 

9.16.2, O Pregoeiro examinara a aceitabilidade de todas as propostas para registro adicional de 
precos. 

9.16.3. Para o registro do prego das demais licitantes sera exigida a andlise da habilitacao. 

9.16.4. Se houver mais de um licitante na situagdo de que trata este item, serdo classificados 
segundo a ordem da Ultima proposta apresentada durante a fase competitiva. 

9.16.5. Para fins de classificagao e ordenagao final das Propostas, NAO PODERA HAVER 
DESISTENCIA DAS NOVAS PROPOSTAS PARA REGISTRO ADICIONAL DE PRECOS, ainda 
que o licitante classificado em 1° lugar seja inabilitado. 

9.17. O registro adicional de pregos a que se refere o item anterior tem por objetivo o CADASTRO 
DE RESERVA, devendo ser registrados obedecendo a ordem prevista no item 9.16.4. 

9.18. O Pregoeiro procedera a abertura do Envelope n° 02 contendo a documentacgdo do licitante 
classificado em 1° lugar, com o objetivo de verificar suas condigées habilitatérias, consoante as 
exigéncias deste Edital. 

9.18.1. Apés a entrega dos documentos de habilitagéo nao sera permitida a substituicao ou 

apresentagdo de documentos, salvo quando, a critério do Pregoeiro, tratarem-se de 
esclarecimentos sobre dubiedades ou manifestos erros formais. 

9.19. Verificado o atendimento das exigéncias para a Habilitagao na forma exigida no Edital, sera o 
licitante declarado habilitado. 

9.20. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste Edital — (Item 

8, sub-itens 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3 e 8.1.4 e suas alineas), ou os apresentar em desacordo ou com 
irregularidades, sera inabilitada, sem prejuizo de aplicagao de sangées, ressalvada a hipdtese legal 

prevista no item 9.22. 

9.21. Se o licitante for inabilitado, sera selecionada a Proposta subsequente em ordem de 

classificagao, verificando-se se existem outras licitantes com direito de preferéncia no mesmo 

intervalo, quando for o caso, procedendo-se em seguida ao exame de conformidade da proposta e 

sua aceitabilidade e a habilitagao do proponente, e assim sucessivamente. 

9.22. As Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores 
Individuais-MEI deverao apresentar toda a documentagdo exigida para fins de comprovagao de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao. 

9.22.1. Havendo alguma restrigdo na comprovagaéo da regularidade fiscal e trabalhista, sera 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em 
que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a 

critério da Administragdo, para a regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao 
negativa. 

9.22.2. A declaracgdo do vencedor de que trata o item 9.22.1 acontecera no momento 
imediatamente posterior a fase de habilitagao, conforme estabelece o artigo 4°, inciso XV, da Lei 
Federal n° 10.520/2002, aguardando-se os prazos de regularizagao fiscal para a abertura da fase 
recursal. 

9.22.3. A nao regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no item anterior, implicara na 
decadéncia do direito a contratagao, sendo facultado a Administragao convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagao, sem prejuizo das sangdes 

administrativas previstas no item 15.1 deste Edital. 

9.22.4. Na hipdtese da nao contratacdo de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte- 

EPP e Microempreendedores Individuais-MEI, 0 objeto licitado podera ser registrado em favor 

da proposta originalmente classificada em primeiro lugar. 
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9.23. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, o 
Pregoeiro podera conceder o prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentacdo de outras propostas 
ou de nova documentacao escoimadas dos vicios que ensejaram a decisdo. 

9.24. O Pregoeiro consultara as licitantes credenciadas presentes sobre a intengado de recorrer do 
julgamento do presente Pregao. 

9.25. Havendo manifestagao da intengao de recurso, o Pregoeiro registrara na Ata o motivo e as 
raz6es procedendo da forma seguinte: 

a) informara a licitante recorrente que tera prazo de 3 (trés) dias uteis para apresentacdo das 
razoes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contrarrazodes em igual numero de dias, que comegardo a correr do término do prazo do 
recorrente; 

b) informara as licitantes o dia que vencem os prazos de apresentacdo de raz6es e contrarrazoes 
de recurso, registrando na Ata da sessdo; 

c) informara as licitantes a data de inicio da contagem do prazo para apresentacgdo das razdes 
de recurso, caso os autos do processo licitatdrio nao sejam disponibilizados imediatamente para 
vista. 

9.26. Nao havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro encerrara a sessao lavrando a Ata 

circunstanciada. 

9.27. Caso tenha ocorrido lance/negociagao, 0 licitante vencedor e, se houver, as licitantes que 

aceitaram integrar o CADASTRO DE RESERVA, fica obrigada a apresentar a Proposta de Pregos 

Adequada ao preco final, observado o prazo de 2 (dois) dias iteis contado da lavratura da ata. 

9.27.1. O prazo para apresentacao da Proposta de Pregos Adequada podera ser prorrogado 
quando solicitado pelo licitante, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela Comissao Permanente de Licitagao-CPL. 

9.27.2. O nao cumprimento do prazo estabelecido no item anterior, sem motivo justificado e 
aceito pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codo, sera considerado desisténcia da 
Proposta e implicara na aplicagao das sangées previstas no item 15.1 deste Edital. 

9.28. Decididos os recursos ou nado havendo interposigao de recurso, o Pregoeiro procedera a 
Adjudicacao do objeto a licitante vencedora, logo apds a apresentagao da Proposta de Prego 
indicada no item anterior. 

9.29. Se houver interposicao de recurso contra atos do Pregoeiro, a Adjudicagao dar-se-a apdés o 
julgamento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado. 

9.30. Serao desclassificadas as Propostas de Precos que: 

a) que nao atenda as exigéncias deste Edita e nao atender o item 7, sub-item 7.1, alineas “a” e 

“b” do Edital; 

b) alterarem o quantitativo previsto nas tabelas contidas no Termo de Referéncia (ANEXO 1) 

fornecido pela Administracdo (acréscimos, diminuigées, supressdes de quantitativos e/ou itens e 
subitens); 

c) forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que inviabilize a sua analise em 

conformidade com as exigéncias deste Edital; 

d) apresentem precos unitarios ou total acima do maximo estabelecido para este Pregao, 

constante do Termo de Referéncia, ANEXO | deste Edital; 

d.1) antes de desclassificar proposta por prego acima do maximo estabelecido, o Pregoeiro 

podera negociar com 0 licitante a redugao do seu prego. Caso obtenha éxito na negociagao, 

o valor da Proposta sera readequado devendo o representante do licitante rubricar novamente 

a Proposta, registrando-se o fato na Ata da sessao. 
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e) que apresente pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nado 
venham a ser demonstrado a sua viabilidade através de documentagao solicitada pelo Pregoeiro 
admitindo-se, planilha de custos elaborada pelo prdprio licitante sujeita a exame do Servicgo 
Auténomo de Agua e Esgoto de Codé e/ou Contrato, ainda que em execugdo, com precos 
semelhantes. 

e.1)O licitante que ofertar prego supostamente inexequivel e que nado demonstre 
posteriormente a sua exequibilidade, sujeitar-se-4 4s penalidades administrativas pela nao- 
manutengao da Proposta, e nesse caso o Pregoeiro retomara a sesso com as licitantes 
remanescentes. 

9.31. Os Envelopes contendo a Documentagao de Habilitagao das demais licitantes permanecerao 
sob a guarda do Pregoeiro até a data de assinatura da respectiva Ata de Registro de Precos. 

10. DO RECURSO ADMINISTRATIVO | 

10.1. Encerrado o julgamento e declarada a vencedora deste Pregdo, as licitantes poderdo 
manifestar imediata e motivadamente a intengdo de recorrer e as razGes do recurso, 0 que devera 
ser registrado em Ata pelo Pregoeiro. 

10.2. Caracteriza-se a renuncia do direito em recorrer quando: 

a) o licitante nado credencia representante ou procurador; 

b) o representante ou procurador credenciado expressamente declina do direito ou mantém-se 

silente quando consultado; 

c) 0 representante ou procurador credenciado se ausenta antes do término da sessao. 

10.3. Manifestada a intengao de recorrer, por qualquer das licitantes, sera concedido o prazo de até 

03 (trés) dias Uteis para a apresentacao das razGes do recurso, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas para apresentar contrarrazdes em igual numero de dias, que comegarao a correr 

do término do prazo do Recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da 

Comissao Permanente de Licitagao-CPL localizada no prédio sede do Servigo Auténomo de 
Agua e Esgoto de Cod6 no endereco mencionado no preambulo deste Edital. 

10.4.0 Recurso sera dirigido ao Diretor Geral, por intermédio do Pregoeiro, devidamente 
protocolado na sala da Comissao Permanente de Licitagao-CPL. 

10.5. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar, e decidir os recursos, encaminhando-os a autoridade 

competente quando mantiver sua decisao. 

10.6. Se nado reconsiderar sua decisao, o Pregoeiro submetera o recurso, devidamente informado, 

a consideragaéo do Diretor Geral que proferira decisao definitiva. 

10.7. O acolhimento de recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, conforme o caso, 
importara invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 

41. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO DA LICITAGAO 

11.1. Nao havendo manifestacdo de recurso ou apés seu julgamento, o Pregoeiro procedera a 

adjudicagao do objeto a licitante vencedora e encaminhara o Processo ao Diretor Geral para 

homologagao. 

12. DA REVOGACAO OU ANULACAO DA LICITAGAO 

12.1. O Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Cod6 se reserva ao direito de revogar a licitagao 

por razées de interesse pUblico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e, 

anula-la se constatada insanavel ilegalidade, em ambos os casos baseado em Parecer escrito e 

devidamente fundamentado, assegurando o contraditorio e a ampla defesa, nos prazos 

estabelecidos nos referidos atos. 

12.2. Nao cabera qualquer indenizagdo aos proponentes em caso de revogacao ou nulidade deste 

procedimento licitatorio, ressalvada a hipdtese prevista no artigo 59, da Lei Federal n° 8.666/1993. 
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12.3. Em decisao na qual nao se evidencie lesao ao interesse pUblico nem prejuizo a terceiros, os 
atos que apresentarem defeitos sanaveis poderao ser convalidados pelo préprio Servigo 
Auténomo de Agua e Esgoto de Codo. 

13. DA ATADEREGISTRODEPREGOS  _| ie ou 

13.1. Apos a publicagdo do resultado deste Pregdo, as licitantes vencedoras e, se houver, as 
licitantes que aceitaram integrar o CADASTRO DE RESERVA serao convocadas pelo Servico 
Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 para assinar a Ata de Registro de Precos, observado no 
prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, independentemente de convocagao, contado da data de 
publicagao da homologacao. 

13.1.1.O prazo para assinar a Ata de Registro de Pregos podera ser prorrogado quando 

solicitado pelo licitante, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6. 

13.2. E facultado a Administragdo, quando o licitante vencedor nao comparecer ou recusar-se a 
assinar a Ata de Registro de Pregos, convocar licitante do CADASTRO DE RESERVA, observada 

a ordem de classificagao, uma na falta da outra, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas 

condigoes propostas pela primeira classificada, ou revogar este Pregdo, independentemente da 
aplicagao das sancées previstas neste Edital. 

13.2.1.E facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocagado das licitantes 
remanescentes, quando nao houver opgdo decorrente do CADASTRO DE RESERVA. 

13.2.2. Na sessao de reabertura do Pregao, o Pregoeiro devera negociar diretamente com a 
proponente, obedecida a ordem crescente de precos das propostas remanescentes, para que 

seja obtido prego melhor. 

13.2.3. A recusa em assinar a Ata de Registro de Pregos, sem motivo justificado, observado o 
prazo estabelecido no item anterior, implicara na aplicagao das sangées previstas no item 15.1 
deste Edital. 

13.3. A Ata de Registro de Precos sera firmada entre o Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de 
Cod6 e as licitantes vencedoras e, se houver, as empresas que aceitaram formar o CADASTRO 

DE RESERVA, para atendimento de demandas dos orgaos requisitantes. 

13.4. O extrato da Ata de Registro de Pregos sera publicado no Diario Oficial do Municipio de 
Codd/MA, de forma a permitir aos 6rgaos e entidades que nao participaram da licitagao a 
possibilidade de aderir 4 Ata nas condigées estabelecidas. 

13.5. Apés cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata de Registro de Pregos tera efeito de 
compromisso da execugao do objeto, para futura contratagao, obrigando-se 0 BENEFICIARIO do 
registro e o Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6 ao cumprimento de todas as condigoes 
ali estabelecidas. 

13.6. As condigdes para formalizagao da Ata de Registro de Pregos, sua alteragao, cancelamento, 
prazos, normas para futuras aquisigdes, assim como as demais condigdes do compromisso, 

constam da Minuta da Ata de Registro de Pregos, ANEXO VI deste Edital. 

13.7. Os processos de compras deverao ser encaminhados para consulta prévia do Diretor 

Comercial afim de obter a indicacdo do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a 

serem praticados. 

13.8. O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses contados de sua 
publicacao, conforme dispée 0 artigo 15, § 3°, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

13.9. A Ata de Registro de Precgos nao obriga ao Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Codo 

a firmar as contratagdes que dela poderdo advir, ficando-lhe facultada a realizagao de licitagao 

especifica para a aquisigao dos produtos pretendidos, hipdtese em que ficara assegurado ao 

BENEFICIARIO a preferéncia na contratagdo, desde que a sua Proposta atenda as mesmas 

condig6ées do licitante vencedor. 
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13.10. A Ata de Registro de Precos, durante sua validade, podera ser utilizada por orgdos e 
entidades da Administragao Publica ou entidades privadas que nao tenham participado do certame 
licitat6rio (“Carona”), mediante prévia consulta ao Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Codo, 
para adesao, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as normas em vigor. 

13.10.1. Os Orgaos e entidades que nao participaram do Sistema de Registro de Precos, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos, deverao formalizar 0 processo administrativo 
de adesao junto ao Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6 que se manifestara quanto 
a possibilidade de adesao, conforme dispée 0 artigo 22, § 1°, do Decreto Federal n° 7.892/2013. 

13.10.2. Cabera ao BENEFICIARIO da Ata de Registro de Precos, observadas as condigées 
nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento decorrente de adesao, desde 
que este novo compromisso nao prejudique as obrigagdes presentes e futuras assumidas com 
ao Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, conforme dispde o artigo 22, § 2°, do 
Decreto Federal n° 7.892/2013. 

13.10.3. As aquisigGes adicionais nado poderao exceder, por Orgao ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Pregos 
decorrente deste Pregao, conforme 0 artigo 22, § 3°, do Decreto Federal n° 7.892/2013, alterado 
pelo Decreto Federal n° 9.488/2018. 

13.10.4. O quantitativo decorrente das adesées a ata de registro de pregos nao podera exceder, 

na totalidade, ao duplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Precos, 
independente do numero de érgdos nao participantes que venham a aderir, conforme o artigo 

22, § 4°, do Decreto Federal n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/2018. 

13.10.5. Apés a autorizacdo do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, o érgdo nado 
participante devera efetivar a contratacao solicitada em até 90 (noventa) dias consecutivos, 
observado o prazo de vigéncia da Ata, conforme o artigo 22, § 6°, do Decreto Federal n° 
7.892/2013. 

13.10.6. O Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Cod6 nao responde pelos atos praticados 
no ambito do érgéo participante e do carona. 

14. DAS CONTRATAGOES 

14.1. As contratagdes com o BENEFICIARIO da Ata de Registro de Pregos serao formalizadas pelo 
Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 por meio de Contrato Administrativo ou outro 
instrumento equivalente em substituigao ao instrumento de contrato, conforme modelo constante no 
ANEXO VII deste Edital, aplicando-se a hipétese prevista no artigo 62, § 4°, da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

14.2. O BENEFICIARIO da Ata de Registro de Precos sera convocado pelo Servig¢o Aut6nomo de 
Agua e Esgoto de Codo para retirar a Nota de Empenho da Despesa, e assinar a Contrato 
Administrativo, observado 0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da convocagao, sob 
pena de decair ao direito de contratagao. 

14.2.1. O prazo para a assinatura do Contrato Administrativo estabelecido no item anterior 

podera ser prorrogado por igual periodo quando solicitado pelo beneficiario da Ata de Registro 

de Pregos durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Servigo 

Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6-SAAE. 

14.3. E facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocagao das licitantes remanescentes. 

14.3.1. Na sessdo de reabertura do Pregd&o, o Pregoeiro devera negociar diretamente com a 

proponente, obedecida a ordem crescente de precgos das propostas remanescentes, para que 

seja obtido prego melhor. 

14.3.2. A recusa em retirar a Nota de Empenho da Despesa, e assinar a Contrato 

Administrativo, sem motivo justificado e aceito pelo Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de 

Cod6-SAAE, observado o prazo estabelecido no item anterior, caracteriza 0 descumprimento 

total da obrigacdo assumida e implicara na aplicagao das sangées previstas neste Edital. 
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14.4. Para a assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIARIO devera sera representada 
por socio que tenha poderes de administragao ou por procurador com poderes especificos 
apresentando no ato cépia do instrumento comprobatorio. 

14.5. O BENEFICIARIO se obriga a manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de 
Pregos, todas as condigées de habilitagdo exigidas nesta licitacao. 

14.6. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIARIO devera apresentar todos 
os documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos no item 8.1.2 deste Edital. 

14.7. E vedada a subcontratagao, no todo ou em parte, para a execucao do objeto deste Pregao. 

15. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Se algum licitante, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Precgos durante 

0 prazo de validade; deixar de apresentar a Proposta de Pregos Adequada: nao comparecer ou 
recusar-se a assinar a Ata de Registro de Pregos; nado comparecer ou recusar-se a retirar a Nota 
de Empenho, ou a assinar o Contrato Administrativo e a Ordem de Fornecimento, ficara sujeita 
as seguintes penalidades: 

a) impedimento de licitar e contratar com o Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Codo- 
SAAE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a teor do disposto no artigo 7°, da Lei Federal n° 
10.520/2002; 

b) multa de 10% (um por cento) do valor global da Proposta de Pregos, devidamente atualizada. 

15.2. O atraso injustificado na entrega ou substituigéo dos produtos sujeitara a CONTRATADA a 
aplicagao das seguintes multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditdrio: 

a) multa moratoria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total 

dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) multa moratoria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total 

dos produtos reprovados no recebimento provisério ou que apresentem defeito de fabricagao ou 

impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento). 

15.3. Além da multa aludida no item anterior, o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codo- 
SAAE podera, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sang¢6es a CONTRATADA, 
nas hipoteses de inexecucao total ou parcial da Ordem de Fornecimento: 

a) adverténcia; 

b) multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagao; 

c) suspensdo temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a 
Administragao, por prazo nado superior a 02 (dois) anos; 

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagao 

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. 

15.4. As sancées previstas nas alineas ‘a’, ‘c’ e ‘do’ poderao ser aplicadas conjuntamente com a 

prevista na alinea ‘b’. 

15.5. Cabera ao Fiscal do Contrato, propor a aplicagao das penalidades previstas, mediante 
relatério circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigao. 

15.6. As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da 

notificagao, em conta bancaria a ser informada pelo Servigo Autoénomo de Agua e Esgoto de 

Cod6-SAAE. 

15.7.0 valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 

CONTRATADA, amigavel ou judicialmente. 
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15.8. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo 
do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citagao e da ampla defesa, ficara impedida de licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja 
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, consoante previsto 
no artigo 7°, da Lei Federal n° 10.520/2002. 

46. DAS DISPOSICOES FINAIS se ope SLR Ra an 
16.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentacgado das Propostas, o Servico 
Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, se julgar necessario, podera adiar a sessao de abertura 
do certame por razdées administrativas e ainda modificar o Edital, hipdtese em que devera proceder 

a divulgagao, reabrindo-se a  validade_ inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteragao ndo afetar a formulagdo da proposta ou a documentagdo de 
habilitagao. 

16.2. O Pregoeiro podera, em qualquer fase da licitagao, suspender os trabalhos devendo promover 
0 registro da suspensao e a convocagao para a continuidade dos trabalhos na Ata circunstanciada 

da sessao. 

16.3. Para quaisquer quest6es judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Justica 

Estadual, Comarca de Codd, Estado do Maranhao, com exclusao de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

16.4. Integram o presente Edital, independentemente de transcrigao, os seguintes ANEXOS: 

a) ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA; 

b) ANEXO II - MODELO DE CARTA CREDENCIAL; 

c) ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAGAO; 

d) ANEXO IV - MODELO DE CARTA PROPOSTA; 

e) ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO 
XXXIll, DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988; 

f) ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECGOS; 

g) ANEXO VII - MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

Codo/MA, 06 de janeiro de 2022. 

Ald A, ( A Gde 
(Mee Sd DOS SANTOS 

PREGOEING 
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PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022 

ANEXO! _ 
TERMO DE REFERENCIA 

AQUISIGAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 

1. OBJETO 

1.1.O presente Termo de Referéncia tem como objeto o Registro de Precgos de Material de 
higiene e limpeza, para futuras e eventuais aquisigdes pelo Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto 
de Cod6, de acordo com as condigées, especificacées e quantitativos deste Termo de Referéncia. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Como rege a Lei 8.666/93, contratos referentes a aquisigao de material de higiene e limpeza 
nao tém natureza continuada, sendo necessaria realizagao desse procedimento licitatério 

anualmente. Assim a contratagéo desses produtos é para suprir as necessidades do Servico 

Auténomo de Agua e Esgoto de Codd; 

3. LEGISLAGAO APLICAVEL 

3.1. Em cumprimento ao dever de licitar previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituigao Federal 
de 1988, a contratagao devera adotar a modalidade Pregao, considerando que se trata de aquisi¢ao 
de bens comuns, definidos como aqueles cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser 
objetivamente definidos, por meio de especificagées usuais no mercado. 

3.2. Portanto, os atos administrativos pertinentes a licitagao, 4 Ata de Registro de Pregos e as 
eventuais contratagGes posteriores reger-se-do pelas normas e principios contidos na seguinte 

legislagao aplicavel: 

a) Constituigao Federal de 1988; 

b) Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, bem como suas alteragées posteriores; 

c) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 
de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016; 

d) Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

e) Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; 

f) Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; 

g) Decreto federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018; 

h) Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015; 

i) Edital do Pregdo Presencial e seus anexos; 

j) Instrugao Normativa n° 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parametro de boa pratica; 

k) demais normas regulamentares aplicaveis a materia; 

1) subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigoes de direito 

privado, em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do 

Consumidor). 

4. ORGAO PARTICIPANTE 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO; 
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5. ESPECIFICACOES, UNIDADES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS 

5.1. As especificacées, unidades, quantitativos e valores estimados seguem descritas no ANEXO I- 
A - PLANILHA ORGAMENTARIA deste Termo de Referéncia. 

5.2. A quantidade dos produtos indicada neste Termo de Referéncia @ apenas estimativa de 
consumo e sera solicitada de acordo com as necessidades identificada pelo Servigo Auténomo de 
Agua e Esgoto de Cod6, enquanto Orgao Participante, podendo ser utilizada no todo ou em parte. 

5.3. O licitante devera ofertar o prego unitario do produto assim como o prego total da sua Proposta 
levando em consideragao o quantitativo total do produto estimado para o periodo de 12 (doze) 
meses. 

6. VALOR TOTAL ESTIMADO E FONTES DE RECURSOS 

6.1. O valor estimado foi obtido mediante pesquisa de pregos, conforme a ANEXO I-A - PLANILHA 
ORGAMENTARIA, em anexo. 

6.2. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referéncia correrao a conta de recursos 
consignados no Orgamento Geral do Servig¢o Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, cujos 
programas de trabalho e a categoria econémica constarao quando da emissao da respectiva Nota 

de Empenho. 

7. PRAZO DE ENTREGA 

7.1. O prazo de entrega do produto é imediato, compreendendo o periodo maximo de até 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento. 

7.2.0 prazo de entrega podera ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado o 

interesse publico e a critério da Administragao, observado o disposto no artigo 57, § 1°, da Lei 

Federal n° 8.666/1993. 

8. FORNECIMENTO DO OBJETO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE 

8.1.Os produtos poderao ser fornecidos parceladamente, de acordo com a_ necessidade 

demandada pelo Orgao Participante ficando a BENEFICIARIA obrigada durante a vigéncia da ATA 
a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e precos 

registrados. 

8.2. A entrega devera ocorrer em dia e horario de expediente do Servigo Auténomo de Agua e 
Esgoto de Codé6, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h as 12h e das14h as 18h; podendo 
ocorrer excepcionalmente aos sabados, domingos e feriados. 

8.3. A BENEFICIARIA, quando CONTRATADA devera comunicar ao Fiscal do Contrato a data de 

entrega dos produtos com no minimo 24h (vinte e quatro horas) de antecedéncia, durante o 
periodo correspondente ao prazo de execugao de até 15 (quinze) dias consecutivos. 

8.4. No ato de entrega dos produtos devera ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura e copia da 

respectiva Ordem de Fornecimento. 

8.5. O armazenamento e o transporte dos produtos deverao atender as especificagoes tecnicas 

(temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislagao e estar acondicionados em 

embalagens de fabrica, compativeis e lacradas pelo proprio fabricante. 

8.6. E de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, 0 descarregamento dos 

produtos no local determinado pela Administragao. 

8.7. A simples entrega do objeto, nado implica na sua aceitagao definitiva, o que ocorrera apos a 

vistoria e comprovagao da conformidade pelo Orgao Participante. 

8.8. O produto adquirido devera ser entregue em embalagens habituais de venda, adequadas a sua 

conservagao, com todos os itens necessarios a sua utilizagao ou funcionamento e sem nenhum tipo 

de violacdo ou danificagao, onde conste a identificagado do contetido, a quantidade e validade do 

fabricante, sem prejuizo dos demais elementos determinados pela legislagao. 
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8.9. Nao serdo aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer natureza, vicios de qualidade 
ou quantidade decorrentes de fabricagdo ou de transporte inadequado. 

8.10. Nao serao aceitos produtos diferentes das ‘especificagdes estabelecidas neste Termo de 
Referéncia e na Proposta de Precos da BENEFICIARIA. 

8.11. Por ocasiao do fornecimento, os produtos deverao ser entregues de acordo como solicitado 
pelo Orgao Participante e atender as exigéncias no que diz respeito a prazos de entrega e de 

controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrigdes contidas no artigo 39, inciso 

Vill da Lei Federal no 8.078/1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos. 

9. RECEBIMENTO DO OBJETO 

9.1.0 recebimento dos produtos sera efetuado por Fiscal de Contrato, aplicando-se 
subsidiariamente o artigo 15, § 8°, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

9.2. A simples entrega do produto nao implica na sua aceitagao definitiva, o que ocorrera somente 
apos a vistoria e comprovacao de conformidade, observados os seguintes procedimentos: 

a) Recebimento Provisério: os produtos serao recebidos provisoriamente pelo Fiscal de 
Contrato no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de posterior verificagao quanto a 

quantidade, qualidade e conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de 

Referéncia, na Proposta de Precos da BENEFICIARIA e na respectiva Ordem de Fornecimento, 
bem como atendimento das obrigagées estipuladas na Ata de Registro de Precos; 

b) Recebimento Definitivo: os produtos serao recebidos definitivamente apos a verificagao pelo 
Fiscal do Contrato quanto 4 quantidade, qualidade e conformidade do produto, bem como o 

cumprimento do prazo de entrega, mediante ateste, que devera ser expedido no prazo de até 5 
(cinco) dias titeis, contado da data do Recibo que formalizar o Recebimento Provisorio. 

9.3. A Administragao rejeitara, no todo ou em parte, o produto fornecido em desacordo com as 
condicdes estabelecidas na Ordem de Fornecimento, ficando a BENEFICIARIA, entdo 
CONTRATADA, sujeita a substituigao do objeto rejeitado, conforme item 10 deste Termo de 
Referéncia. 

9.4. O recebimento provisorio transfere para o Orgao Participante a responsabilidade civil pela 

guarda do bem. 

9.5. O aceite/aprovagao do produto pela Administragao nao exclui a responsabilidade civil da 
BENEFICIARIA, entao CONTRATADA, especialmente quanto a vicios de quantidade ou qualidade 
do produto ou disparidades com as especificagdes _estabelecidas no Edital, verificadas, 

posteriormente, garantindo-se ao Servi¢o Autonomo de Agua e Esgoto de Cod6 as faculdades 
previstas no artigo18 da Lei Federal n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor. 

9.6. O recebimento definitivo nao isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto a qualidade 
dos produtos entregues, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos prazos de 
garantia e de pagamento. 

10. SUBSTITUIGAO DE OBJETO REPROVADO 

10.14. A BENEFICIARIA, entao CONTRATADA, devera substituir, no todo ou em parte, as suas 

expensas, os produtos: 

a) reprovados no recebimento provisdério, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com 

as especificagdes contidas neste Termo de Referéncia, na Proposta de Pregos da 

BENEFICIARIA e na respectiva Ordem de Fornecimento; 

b) os produtos deverdo ser entregues com a observancia da seguinte regra: prazo equivalente a 

no minimo 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade a contar da data de fabricagao. 

EXEMPLO: Se 0 produto possui validade de 24 meses contados da data de fabricagao, quando 

da entrega devera possuir, no minimo 18 meses. 

c) que apresentem vicio redibitério que os torne improprios ou inadequados ao uso a que se 

destinam, dentro do prazo de validade. 

() 
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10.2. Em caso de recusa do produto sera lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignardo as 
desconformidades, devendo o produto ser substituido pela CONTRATADA no prazo de até 5 (cinco) 
dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Notificagao. 

10.2.1. Caso a substituigaéo do produto recusado nao ocorra no prazo determinado sera 
considerada inexecugao contratual e CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo das sangées 
previstas neste Termo de Referéncia, inclusive multa de mora. 

10.3. A CONTRATADA devera arcar com todos os custos decorrentes da substituigao, inclusive as 
despesas de remogao e do transporte. 

10.4. O vicio redibitorio podera ser identificado apds o recebimento definitivo. 

11. PRAZO DE GARANTIA DE FABRICACAO 

11.1. O prazo de garantia dos produtos nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, 
contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo. 

11.1.1. Caso 0 prazo de garantia oferecido pelo fabricante seja superior ao minimo estabelecido 
no item anterior, prevalecera aquele de maior extensao. 

12. GARANTIA DOS PRODUTOS 

12.1. As garantias de fabricagao dos produtos devem compreender os produtos fornecidos em 
perfeitas condigdes de uso, sem qualquer 6nus adicional para o Servigo Auténomo de Agua e 
Esgoto de Codé6 e impée a substituicao do material de consumo. 

12.2. A CONTRATADA respondera solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, 
produtor ou importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que tornem os produtos 

irrecuperaveis, imprdéprios ou inadequados a utilizagao a que se destinam, aplicando-se 

subsidiariamente o artigo 12, da Lei Federal n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor. 

12.3. A garantia nao sera prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente 
atestado pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 que a impropriedade no produto 
decorreu de armazenamento inadequado no Orgao Participante, mau uso, quebra por esforco 

mecanico, caso fortuito, forga maior ou qualquer outra causa que nao seja originada por defeito de 
fabricagao ou que BENEFICIARIA nao seja direta ou indiretamente responsavel. 

13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA 

13.1. Dentre outras atribuigées decorrentes da celebragao da contratagao para fornecimento dos 
produtos, BENEFICIARIA, entao CONTRATADA, obriga-se a: 

a) fornecer os produtos no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do 
recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento, conforme especificagdes tecnicas 
estabelecidas neste Termo de Referéncia e em sua Proposta de Pregos, observadas as 
respectivas quantidades, qualidade e precos; 

b) entregar os produtos no almoxarifado do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, 
conforme identificagao na ordem de fornecimento. 

c) substituir os produtos reprovados no recebimento provisorio, em desacordo com o percentual 

de 75% (setenta e cinco por cento), estabelecido ou que apresentem vicio redibitorio que os 

torne impréprios ou inadequados ao uso a que se destinam, no todo ou em parte, as suas 

expensas, observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contado a partir do 

recebimento do respectivo Termo de Recusa; 

d) observar o prazo de garantia minimo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir 

da assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo; 

e) providenciar a seguinte documentagao para fins de instrugaéo do processo de pagamento, 

devidamente atualizados: 

e.1) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da 

Uniao; 
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e.2) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto & Fazenda Estadual; 

e.3) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual: 

e.4) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal; 

e.5) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto 4 Fazenda Municipal: 

e.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

e.7) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

f) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, produtor ou 
importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperaveis, improprios 
ou inadequados a utilizagao a que se destinam; 

g) nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratagao; 

h) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos; 

i) comunicar imediatamente qualquer alteragdo no seu estatuto social, razao social, CNPJ, dados 
bancarios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

j) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos 

causados a Administragdo ou a terceiros; 

k) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, 

encargos, tributos, seguros, contribuigdes e obrigagées sociais, trabalhistas e previdenciarias e 
quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento; 

|) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga da repartigao publica 
onde serao entreques os produtos; 

m) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga, higiene e medicina 

do trabalho; 

n) responder pela supervisao, diregao técnica e administrativa e mao-de-obra necessarias a 
execugao do fornecimento, como unica e exclusiva empregadora; 

0) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servico, 

por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciarias lhes assegurem; 

p) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Administragao ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, nao excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pela Administragao; 

q) manter, durante a validade da Ata de Registro de Pregos, enquanto condi¢ao para futuras e 

eventuais contratagdes, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as 
condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas. 

14. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE 

14.1. O SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO, pessoa juridica de direito publico 
interno, obriga-se a: 

a) emitir as Notas de Empenho e respectivas Ordens de Fornecimento quando de eventuais e 
futuras contratagdes; 

b) acompanhar e fiscalizar 0 fornecimento dos produtos por intermédio do Fiscal do Contrato; 

c) receber os produtos em conformidade com as especificagdes, quantidade, qualidade, prazos 
e demais condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e na Proposta de Pregos da 

BENEFICIARIA; 

d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos; 

e) notificar a BENEFICIARIA, entao CONTRATADA, para a substituigao de produtos reprovados 

no recebimento provisério, conforme Termo de Recusa; 
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f) notificar a BENEFICIARIA, entao CONTRATADA, para a substituigado de produtos que 
apresentarem vicios redibitorios apéds a assinatura do ateste que formalizar o recebimento 
definitivo, conforme Termo de Recusa; 

g) efetuar os pagamentos 4 BENEFICIARIA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 
observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

h) comunicar 4 BENEFICIARIA toda e qualquer ocorréncia relacionada com o fornecimento dos 
produtos: 

i) prestar as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da BENEFICIARIA; 

j) propor a aplicagdo das sangdes administrativas e demais cominagdes legais pelo 

descumprimento das obrigagdes assumidas pela BENEFICIARIA; 

k) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Precos, sejam mantidas todas 
as condigées de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagao. 

15. PAGAMENTO 

15.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data 
de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo dos produtos, desde que nao haja 
fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante apresentagao de Nota Fiscal/Fatura, 
acompanhada dos seguintes documentos: 

a) copia da respectiva Ordem de Fornecimento; 

b) copia da Nota de Empenho; 

c) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao; 

d) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual; 

e) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual; 

f) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto 4 Fazenda Municipal; 

g) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto 4a Fazenda Municipal; 

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

i) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

15.2. A nota fiscal/fatura sera conferida e atestada pelo Fiscal do Contrato responsavel pelo 
recebimento dos produtos, que também devera conferir toda a documentagao constante no item 
15.1. 

15.3. O pagamento sera creditado em nome da BENEFICIARIA, entao CONTRATADA, mediante 
ordem bancaria em conta corrente por ela indicada. 

15.4. Na ocorréncia de rejeigao da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, oO prazo para 
pagamento passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacao. 

15.5. Em caso de auséncia ou irregularidade nas Certid6es de Regularidade Fiscal e Trabalhista, o 
prazo de pagamento sera contado a partir da sua apresentagao, devidamente regularizadas. 

15.6. A Administragdo se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagao, o 

objeto ndo estiver de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas. 

15.7. A Administragao podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizagdes devidas pela BENEFICIARIA. 

15.8. Caso 0 pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que nao tenha 
sido ocasionado direta ou indiretamente pela BENEFICIARIA e este tenha cumprido integralmente 
as obrigagées contratuais, o Servigo Aut6énomo de Agua e Esgoto de Codé fica sujeito ao 

pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua liquidagao, conforme clausula especifica 

do contrato administrativo. 
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16. SUBCONTRATAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DOS DIREITOS E OBRIGACOES 
CONTRATUAIS 

16.1. A BENEFICIARIA, quando CONTRATADA nao podera subcontratar total ou parcialmente o 
objeto deste Contrato, bem como cedé-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata 
rescisao e aplicagao das sangdes administrativas cabiveis. 

17. SANGOES ADMINISTRATIVAS 

17.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigagées ora estabelecidas, sujeitara a 
CONTRATADA as sangdes previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666/1993. 

17.2. Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal n° 8.666/1993, o atraso injustificado na 
entrega ou substituigdo dos produtos sujeitara a CONTRATADA as seqguintes multas de mora: 

a) multa moratoria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) multa moratdria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 

dos produtos reprovados no recebimento provisério ou que apresentem defeito de fabricagdo ou 
impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento). 

17.3. Diante da inexecugao total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, 
a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar 4 BENEFICIARIA as seguintes sangées: 

a) adverténcia; 

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

c) suspensao temporaria de participagao em licitaga4o e impedimento de contratar com a 

Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagao 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. 

17.4. As sangées previstas nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser aplicadas conjuntamente com a 
prevista na alinea “b”. 

17.5. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execugaéo da contratagao, comportar-se de modo inidéneo, fizer 
declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficara impedida 
de licitar e contratar com o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja 
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da 
aplicagao das multas previstas neste item e das demais cominagoes legais. 

17.6. Cabera ao Fiscal de Contrato propor a aplicagdo das penalidades previstas, mediante relatério 
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigao. 

17.7. Apés a aplicagdo de qualquer penalidade sera feita comunicagao escrita a BENEFICIARIA e 

publicagao no Diario Oficial do Municipio, constando o fundamento legal, excluidas os casos de 

aplicagao das penalidades de adverténcia e multa de mora. 

17.8. As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da 

notificagao, em conta bancaria a ser informada pelo CONTRATANTE. 

17.9. Os valores das multas poderao ser descontados dos pagamentos devidos pela Administragao 

ou cobrados diretamente da BENEFICIARIA, amigavel ou judicialmente. 

18. QUALIFICAGAO TECNICA 
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18.1. Poderao participar do Pregao pessoa juridica (fabricante, importador e distribuidor) com ramo 
de atividade compativel com o objeto especificado neste Termo de Referéncia e que atenda a todas 
as exigéncias contidas neste instrumento, no Edital da licitagdo e seus anexos, além daquelas 
previstas em legislagao pertinente. 

18.2. Entre as obrigagées técnicas, objetivando garantir que os proponentes interessados em 
fornecer seus produtos aos entes ptiblicos, sejam empresas idéneas devidamente inspecionadas, 
bem como assegurar que a qualidade de seus produtos esteja de acordo com as normas técnicas 
necessarias. 

19. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 

19.1. A BENEFICIARIA obrigar-se-a a cumprir todas as condig6es dispostas na Ata de Registro de 
Pregos, assumindo o compromisso de atender as aquisi¢ées solicitadas pelo Servigo Auténomo 
de Agua e Esgoto de Cod6, ficando ainda sujeita As penalidades cabiveis pelo descumprimento 
de qualquer de suas Clausulas. 

19.2. A Ata de Registro de Pregos nao obriga a Administragao a firmar as contratagdes que dela 
poderao advir, ficando-lhe facultada a realizagdo de licitagao especifica para a aquisigao dos 
produtos pretendidos, hipédtese em que ficaraé assegurado a BENEFICIARIA a preferéncia na 

contratagao, desde que a sua Proposta atenda as mesmas condicdes da licitante vencedora, 
consoante dispde o artigo 16, do Decreto Federal n° 7.892/2013. 

19.3. As contratagdes com a BENEFICIARIA serdo formalizadas por meio de Contrato 
Administrativo. 

19.4. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados neste Termo de Referéncia e 
inclusos na Ata de Registro de Precos, inclusive o acréscimo de que trata o §1°, do artigo 65, da 
Lei Federal n.° 8.666/1993. 

20. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS 

20.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses contados de sua 
publicagao, vedada sua prorroga¢ao, conforme dispée o artigo 15, § 3°, inciso Ill, da Lei Federal n° 
8.666/1993 c/c artigo 12, do Decreto Federal n° 7.892/2013. 

21. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS 

21.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Pregos, durante sua 
vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgao ou entidade da Administragao Publica que nao 

tenha participado do certame licitatério (“Carona”), mediante prévia consulta ao Orgao Gerenciador 
para adesdo, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as normas em vigor. 

21.2. Os drgaos e entidades que nao participaram do Sistema de Registro de Pregos, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos, deverao formalizar o processo administrativo de 
adesao junto ao Orgao Gerenciador que se manifestara quanto a possibilidade de adesdo. 

21.3. Cabera & empresa BENEFICIARIA da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigées 
nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou nado do fornecimento decorrente de adesao, desde que 

este novo compromisso nao prejudique as obrigagdes presentes e futuras assumidas com o Servi¢o 

Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6-SAAE. 

21.4. As aquisicdes adicionais nao poderao exceder, por orgao ou entidade, a 50% (cinquenta por 
cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Pregos, conforme artigo 22, § 
3°, do Decreto Federal n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/2018. 

21.5. O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de pregos nao podera exceder, na 

totalidade, ao duplo do quantitativo de cada item registrado na Ata, independentemente do numero 

de 6rgaos nao participantes que venham a aderir, conforme o artigo 22, § 4°, do Decreto Federal n° 

7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/2018. 

21.6. Apés a autorizacdo do Orgao Gerenciador, 0 Orgao Nao Participante (“Carona”) devera 

efetivar a contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias consecutivos, observada o prazo de 

validade da Ata de Registro de Pregos. 
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21.7. O Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codé nao responde pelos atos praticados no | 
ambito do carona. 
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ANEXO| __ 
PLANILHA ORGAMENTARIA      

    Desorisador de ar, tipo aerossol, produto com composigao 
capaz de neutralizar ou reduzir a percepgdo de odoros 

4 desagradaveis em ambientes fechados. Composicao R$ R$ 
basica: agua, alcool, ingrediente ativo, solubilizantes, 12,13 6.066,67 
coadjuvantes, fragrancia e butano/propano. Frasco com 

360 mi, fragrancias variadas 

UND 500 

  

Esponja de ago, em formato anatémico para limpeza de 

  

2 utensilios domésticos, em embalagem plastica contendo | UND 500 a saa 
08 unidades de 60 g ' ’ 
Desinfetante liquido, produto com acgdo desinfetante e 

3 desengordurante, para limpeza de pisos, banheiros, R$ R$ 
cozinhas. Aspecto fisico liquido, 4 base de agua, com ae ane 5,50 1.375,00 
principio ativo e fragrancia 
Inseticida em spray. Possuir valvula de seguranga, 
  

  

4 formula com agua, inodoro, multi inseticida, inclusive para | CAIX 20 R$ R$ 
mosquito da dengue, nado conter CFC, fraco com 300 a| A 105,00 2.100,00 
400 ml. CX 10X41 
Pedra sanitaria, odorizante sanitario. Substancias 
perfumante, em aspecto sdlido, com furo no meio para RS R$ 

5 engate do suporte plastico, acompanhada de suporte| UND 400 3.40 4360.00 

plastico para prender ao vaso sanitario. Fragrancias: 
eucalipto, floral, lavanda ou jasmim 
Flanela de algodao para limpeza, material 100% algodao, 

6 embainhadas, sendo nas cores amarela ou vermelha, UND 400 R$ RS 
medidas: 28 a 35 cm de largura x 39 a 59 cm de 3,53 1.413,33 
comprimento. 

Pano de chao em tecido, tipo saco, alvejado para limpeza R$ RS 

7 |de pisos. Medidas: 45 a 55 cm de largurae 60 a 75cm de| UND 400 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
533 2.133,33 

comprimento. 

8 | Pano de prato 40 x 68 cm, 100% algodao UND | 200 RS RS ae Sy TEER Sia 4,80 960,00 
Sabdo em barra, composic4o basica: sais e acidos graxos, 
principios ativos, tipo com alvejante, perfumado, R$ RS 

9 fragrancia neutra, limao ou citrus, barra com 200g, formato | UND 300 8 80 2640.00 

retangular, barras acondicionadas em pacote plastico com , 

05 unidades 

Sabao em po, com tenso ativo biodegradavel, com aroma R$ R$ 

10 | agradavel, inofensivo a pele, embalagem de 500g. Cae) 6,97 696,67 
Detergente liquido com tenso ativo biodegradavel, com RS 

5 . : ; CAIX R$ 
11 | aramo agradavel, inofensivo, fraco de 500 ml com bico A 160 53.33 8.533,33 

dosador CX 24X500ML = = 
Papel higiénico folha simples neutro, rolo de 30 metros em ND 200 R 

ba: pacotes com 04 unidades, nao reciclavel U 3,98 796,67 

Vassoura em cerdas, tipos piagava, cepa medindo de 20 RS RS 
13. |a 23 cm comprimento das cerdas e 10 cm o cabo em| UND 500 41,00 5.500,00 

madeira. 

Vassoura em cerdas, tipo pelos, cepa plastica, medindo 

44 entre 25 cm a 30 cm, comprimento das cedas minimo de UND 450 R$ R$ 

5 cm, cabo em madeira, tamanho padrdo, plastificado, 12,77 41.915,00 

rosqueado 

Vassoura de pelo sintético de nylon, cabo de madeira, R$ R$ 

15 | medida da base entre 24 a 27 cm, com base de madeira | UND 150 44,97 2.245,00         pintada, contendo rosca para cabo 
  

—
?
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de 5 cm, cabo em madeira, tamanho padrao,
plastificado, rosqueado
Vassoura de pelo sintetico de nylon, cabo de madeira,
medida da base entre 24 a 27 cm, com base de madeira
pintada, contendo rosea para cabo

15 R$ 17,97 R$ 2.695,50UND 150

Saco plastico para lixo, capacidade 100 litros, contendo
pacote com 05 unidades16 R$ 2,00 R$ 600,00UND 300

Saco plastico para lixo, capacidade 30 litros, contendo
pacote com 10 unidades17 R$ 2,10 R$ 630,00UND 300

Saco plastico para lixo, capacidade 15 litros, contendo
pacote com 10 unidades18 R$ 700,00R$ 2,00350UND

Limpa vidros, a base de agua, alcool, solvente,
fragrancia, principios ativos, embalagem plastica com
bico dosador, com 500 ml

19 R$ 210,00R$ 2,10100UND

Agua sanitaria, tendo na sua composi9ao teor de cloro
ativo minimo de 2 a 2,5%, hidroxido de sodio e agua
potavel, fraco de 100 ml

20 R$ 466,00R$ 9,32CAIXA 50

Alcool etilico hidratado, 92,8 inpm, uso domestico,
frascos de 1 litro21 R$ 110,00 R$ 8.800,00CAIXA 80

R$ 2.700,00R$ 13,5022 Soda caustica 1KG 200UND
R$ 928,0023 R$ 9,28Vassoura para vaso sanitario 100UND

Cafe puro torrado e moido, procedente de graos saos,
limpos e isentos de impurezas, acondicionado em
pacote aluminizado, integro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, embalagem 250g, validade
minima de 03 meses

R$ 4.936,00R$ 6,1724 PACOTE 800

A9ucar cristal empacotes em pacotes de 01 kg, validade
minima de 03 meses

R$ 4.186,00R$ 5,9825 700KG

Garrafa termica para cafe, com capacidade para 01 litro,
com tampa de rosea, e alca R$ 6.500,00R$ 32,5026 200UND

Copo descartavel, estriado, branco, com borda
redobrada, em polipropileno atoxico, forte, de la
qualidade, com capacidade para 180 ml, embalado em
pacotes de 100 unidades com peso minimo de 198 g

R$ 12.000,00R$ 150,0027 80CAIXA

Copo descartavel, estriado, branco, com borda
redobrada, em polipropileno atoxico, forte, de la
qualidade, com capacidade para 50 ml, embalado em
pacotes de 100 unidades com peso minimo de 75 g
Fosforo acondicioando em caixa com 40 palitos,
comprimento do palito de 04cm, ma9Q com 10 caixas

R$ 2.250,00R$ 150,0015CAIXA28

R$ 1.836,00R$ 6,12300UND29

Isqueiro corpo revestido em plastico, dimensoes 7,5cm,
peso aproximadamente de 10 g, com acendedor, gas
embutido, descartavel

R$ 814,00R$ 4,07200UND30

R$ 88.140,80VALOR TOTAL
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PREGAO PRESENCIAL N¢ 05/2022-CPL 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022 

ANEXO Il 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 

Ao Senhor Pregoeiro do Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Cod6 

Referéncia: PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu XXXX 

(Cargo), XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX, CREDENCIA o Senhor XXXX, Cl n° XXXX, CPF 
n° XXXX, para, na qualidade de representante legal da empresa, participar da licitagao instaurada pela 

Servig¢o Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6, na modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022- 
CPL, cujo objeto trata XXXX, outorgando-lhe poderes para participar da presente Licitagao podendo 
para tanto requerer, concordar, ofertar lances, interpor e desistir de Recursos, assinar a Ata e demais 

atos decorrentes do procedimento, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao certame licitatorio. 

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2022. 

(Nome da Empresa) 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
(Com firma reconhecida em cartorio) 
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PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO 

Ao Senhor Pregoeiro do Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Codé 

Referéncia: PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu XXXX 

(Cargo), XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitagao, conforme dispde o artigo 4°, inciso VII, da Lei Federal n° 
10.520/2002. 

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2022. 

(Nome da Empresa) 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

\ 34 
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PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL 
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECGOS-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022 

ANEXO IV 

MODELO DE CARTA-PROPOSTA 

Ao Senhor Pregoeiro do Servico Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6 

Referéncia: PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL 

1. A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu XXXX 

(Cargo), XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, inteira submissdo 
aos preceitos legais aplicados ao PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL, especialmente as Leis n° 
10.520/2002 e n° 8.666/1993, assim como as Clausulas constantes do Edital. 

2. Propomos o valor total de R$ XXXX (XXXX) para o Registro de Precos para fornecimento de XXXX, 
objetivando eventuais e futuras aquisigdes destinadas ao Servig¢o Auténomo de Agua e Esgoto de 
Cod6, objeto do PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL, obedecendo as especificagées e condigées 
definidas no Termo de Referéncia, ANEXO | do Edital e da nossa Proposta, asseverando que: 

a) cumpriremos rigorosamente toda a legislagao aplicavel 4 execugao do abjeto a ser contratado; 

b) assumimos 0 compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condigdes estabelecidas, 
com execugao do mesmo no prazo definido nesta Proposta; 

c) declaramos que nos precos propostos estado incluidos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciarios, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme 

Planilhas de Precos, anexas a esta Proposta. 

3. O prazo de validade desta Proposta é de XXXX (XXXX) dias consecutivos a contar da data da sua 
entrega. 

4. Comprometemos a entregar o objeto desta licitagao no prazo maximo de XXXX (XXXxX), a contar da 
data do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

5. Comprometemos a substituir o objeto desta licitagao prazo maximo de XXXX (XXXX), a contar da 
data da Notificacao: 

6. O pagamenio sera feito em favor da CONTRATADA, através de depdsito bancario na sua conta 

corrente, por intermédio de Ordem Bancaria, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir 
da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada pelo Fiscal de Contrato, desde que nao haja fator impeditivo provocado pela 

empresa, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) copia da respectiva Ordem de Fornecimento; 

b) copia da Nota de Empenho; 

c) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao; 

d) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual; 

e) Certidao Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual; 

f) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal; 

g) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Municipal; 

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

i) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

f 
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7. Responsavel pela Assinatura da Ata de Registro de Pregos: XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° 
XXXX. 

Dados Complementares da Empresa: Telefone, Fax (se houver), Celular (se houver). E-mail, Banco 

(nome e n°), Agéncia (nome e n°), Conta Corrente n° XXXX. 

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2022. 

XXXX (Nome da Empresa) 

XXXX (Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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PREGAO PRESENCIAL N¢ 05/2022-CPL 
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECGOS-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 05/2022 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO XXXII, DA 
CONSTITUIGAO FEDERAL DE 1988 

Ao Senhor Pregoeiro do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codé 

Referéncia: PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu XXXX 
(Cargo), XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do 

artigo 27, da Lei Federal n° 8.666/1993, que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e nado emprega menores de dezesseis anos em qualquer trabalho. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz (Sim/Nao). 

Observacao: Responder Sim ou Nao na ressalva acima, caso empregue menor na condigao 
de “menor aprendiz”. 

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2022. 

(Nome da Empresa) 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

yo 
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PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL 
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 05/2022 

ANEXO VI 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 

Ata de Registro de Precgos n° XXXX/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022 
PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL 

O Servigo Aut6énomo de Agua e Esgoto de Cod6, com sede na Av.1° de Maio, 1879, Centro. CEP: 
65.400-000 - Codd/MA, inscrito no CNPJ n° 05.282.801/0001-00, doravante denominada, neste ato 
representada Diretor Geral, Senhor XXXXXXXXXXXX, RG n° XXXX - SSP/XXXX, CPF n° XXXX, 
enquanto ORGAO GERENCIADOR, RESOLVE registrar os pregos dos produtos propostos pela 
empresa abaixo qualificada, doravante denominado BENEFICIARIO DA ATA, considerando a 
homologagaéo do PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL, formalizado nos autos do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 05/2022, com fundamento na Lei Federal n° 10.520/2002; Lei Complementar n° 
123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar n° 155/2016; Decreto 
Federal n° 3.555/2000; Decreto Federal n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488, de 30 

de agosto de 2018, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993 e 
demais normas pertinentes a espécie, mediante as seguintes clausulas e condigées: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PREGOS REGISTRADOS 

1.1. A presente Ata de Registro de Pregos tem por objeto aquisigGes de ........ss+ssee , visando 
contratagdes futuras e eventuais destinadas ao Servig¢o Aut6nomo de Agua e Esgoto de Codé, 
nas especificagdes, quantidades e pregos abaixo, obedecidas as condicées definidas nesta Ata, no 

Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

transcrigao. 

BENEFICIARIO DA ATA: 
CNP J: | FONE/FAX: 
ENDERECO: 
E-MAIL: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CPF N°: | RG N°: 
DADOS BANCARIOS: 
BANCO: | AGENCIA: | CONTA: 

Quantidade Prego Preco Total 
item Descrigao dos Produtos Unidade Total Unitario (R$) 

(R$) 

Valor Total do Registro | R$     
  

1.2. CADASTRO DE RESERVA - Considerando a ordenagao final das Propostas de Pregos, as 
empresas abaixo relacionadas aceitaram cotar os bens com pregos iguais ao do BENEFICIARIO 

DA ATA, em cumprimento ao artigo 11, inciso Il, do Decreto Federal n° 7.892/2013: 

  

EMPRESA: 
CNPJ: | FONE/FAX: 
ENDERECO: 

1°| E-MAIL: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CPF N°: |RG N°: 
DADOS BANCARIOS: 
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EMPRESA: 

CNPJ: [| FONE/FAX: 
ENDERECO: 
E-MAIL: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CPF N°: [RG N°: 
DADOS BANCARIOS: 
BANCO: | AGENCIA: | CONTA: 

  

  

  

  

  

  

    
  

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO 

2.1.0 Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codé e o BENEFICIARIO se vinculam 
plenamente a presente Ata de Registro de Pregos e aos documentos adiante enumerados que 
integram o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022 e que sao partes integrantes deste 
instrumento, independente de transcrigao: 

a) Termo de Referéncia; 

b) Edital do PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL; 

c) Proposta de Precos do BENEFICIARIO e demais documentos apresentados no procedimento 

da licitagao. 

CLAUSULA TERCEIRA — DA LEGISLAGAO APLICAVEL 

3.1. A presente Ata de Registro de Precos e os eventuais Contratos Administrativos reger-se-a0 
pelas seguintes normas: 

a) Constituigao Federal de 1988; 

b) Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal n° 8.666, de 

21 de junho de 1993, bem como suas alteragdes posteriores; 

c) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 

de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016; 

d) Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

e) Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; 

f) Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; 

g) Decreto federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018; 

h) Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015; 

i) Edital do Pregao Presencial e seus anexos; 

j) Instrugdo Normativa n° 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parametro de boa pratica; 

k) demais normas regulamentares aplicaveis 4 matéria; 

1) subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigdes de direito 

privado, em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do 

Consumidor). 

3.2. Na interpretacdo, integracdo, aplicagao ou em casos de divergéncia entre as disposigoes desta 

Ata de Registro de Pregos e as disposig¢Ges dos documentos que a integram, devera prevalecer o 

conteuido de suas clausulas. 

3.3. Os casos omissos serao decididos pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, 

segundo as disposigées contidas na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as 

licitagd6es e contratos administrativos e, subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposicdes de direito privado, em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro 

de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor). Q\ 
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CLAUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECGOS 

4.1.0 prazo de validade desta Ata de Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses contados de 
sua publicagao, vedada sua prorrogagao, conforme dispée 0 artigo 15, § 3°, inciso Ill, da Lei Federal 
n° 8.666/1993 c/c artigo 12, do Decreto Federal n° 7.892/2013. 

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICGOES GERAIS PARA AS FUTURAS CONTRATAGOES 

5.1. O BENEFICIARIO obrigar-se-a a cumprir todas as condicoes dispostas nesta Ata de Registro 
de Pregos, assumindo a partir da sua assinatura o compromisso de atender as aquisigoes solicitadas 
pelo Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Codo-SAAE, ficando ainda sujeita as penalidades 

cabiveis pelo descumprimento de qualquer de suas Clausulas. 

5.2. A Ata de Registro de Pregos nao obriga a Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6- 
SAAE a firmar as contratagdes que dela poderado advir, ficando-lhe facultada a realizagao de 
licitagao especifica para a aquisigao dos produtos pretendidos, hipdtese em que ficara assegurado 

ao BENEFICIARIO a preferéncia na contratagao, desde que a sua Proposta atenda as mesmas 
condig6es do licitante vencedor, consoante dispée o artigo 16, do Decreto Federal n° 7.892/2013. 

CLAUSULA SEXTA — DA CELEBRAGAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

6.1. As contratagdes com o BENEFICIARIO da presente Ata de Registro de Pregos serao 
formalizadas pelo Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Cod6é por meio de Contrato 
Administrativo, respeitado o principio da anualidade previsto no artigo 57, ‘caput’, da Lei Federal 
n° 8.666/1993. 

6.2. O BENEFICIARIO da Ata de Registro de Precgos sera convocado pelo Gestor do Contrato para 

retirar a Nota de Empenho da Despesa e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo 

maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da convocagaéo, sob pena de decair o direito a 

contratagao. 

6.2.1. O prazo para a assinatura do Contrato estabelecido no item anterior podera ser prorrogado 

por igual periodo quando solicitado pelo BENEFICIARIO durante o seu transcurso e desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pelo Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6. 

6.3. E facultado ao Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codé6, quando o BENEFICIARIO 
nao comparecer, ndo apresentar todos os documentos de regularidade exigidos, recusar-se a retirar 

a Nota de Empenho da Despesa e a assinar 0 Contrato Administrativo ou tiver seu registro 

cancelado, convocar licitante do CADASTRO DE RESERVA, observada a ordem de classificagao, 

uma na falta da outra, para fornecer o material que se pretende adquirir, em igual prazo e nas 

mesmas condigdes propostas pelo BENEFICIARIO, ou revogar este Pregao, independentemente 
da aplicagdo das sangées previstas neste Edital. 

6.3.1.E facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocagao das licitantes 
remanescentes, quando nao houver opcaéo decorrente do CADASTRO DE RESERVA. 

6.3.2. Na sessao de reabertura do Pregao, o Pregoeiro devera negociar diretamente com a 

proponente, obedecida a ordem crescente de pregos das propostas remanescentes, para que 

seja obtido prego melhor. 

6.3.3. Arecusa em retirar a Nota de Empenho da Despesa, assinar o Contrato Administrativo, 

sem motivo justificado e aceito pelo Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Cod6, observado 

0 prazo estabelecido no item anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida 

e implicara na aplicacdo das sancées previstas na Clausula Onze, item 11.2, desta Ata. 

6.4. Para a assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIARIO devera ser representada por 

sécio que tenha poderes de administragdo ou por procurador com poderes especificos 

apresentando no ato copia do instrumento comprobatorio. 

6.5. O BENEFICIARIO se obriga a manter, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 

Precos, todas as condigdes de habilitagao exigidas nesta licitagao. 
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6.6. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIARIO devera apresentar os 
seguintes documentos: 

a) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido; 

b) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto A Fazenda Estadual: 

c) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto 4 Fazenda Estadual; 

d) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto A Fazenda Municipal; 

e) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto 4 Fazenda Municipal; 

f) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

CLAUSULA SETIMA - DOS PROCESSOS DE COMPRAS 

7.1. Apos a celebragdo do Contrato Administrativo indicado na Clausula anterior, cada Orgao 

Participante devera formalizar ‘Processo de Compra’ especifico, sempre que houver necessidade 
de contratagao, com a indicagdo dos produtos que se pretende adquirir, observadas as normas 
internas pertinentes a instrugao dos autos. 

7.2.Os processos de compras deverao ser encaminhados para consulta prévia do ORGAO 
GERENCIADOR, a fim de obter os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados. 

7.3. A execugao das eventuais e futuras contratagdes sera acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal 
do Contrato, nos termos do artigo 65 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/1993. 

7.3.1. Competira ao Fiscal do Contrato dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugao 
do objeto, de tudo dando ciéncia a autoridade competente, para as medidas cabiveis. 

CLAUSULA OITAVA - DA ALTERAGAO DOS PRECGOS 

8.1. Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual redugao dos precos 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Servico 

Aut6énomo de Agua e Esgoto de Codo, enquanto Orgao Gerenciador, promover as negociagoes 
junto ao BENEFICIARIO, observadas as disposigdes contidas no artigo 65, da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

8.2. Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego 
praticado no mercado, ao Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codo devera: 

a) Convocar o BENEFICIARIO visando a negociacao para reducdo de pregos e sua adequagao 
praticado no mercado; 

b) Frustrada a negociacao, o BENEFICIARIO que nao aceitar reduzir seus pregos aos valores 
praticados pelo mercado sera liberado do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade; 

c) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA, observando a ordem 

de classificagao da licitagdo, visando a igual oportunidade de negociagao; 

d) Caso nao haja mais opcdo no CADASTRO DE RESERVA, ao Servi¢o Aut6énomo de Agua 
e Esgoto de Cod6 podera convocar as licitantes remanescentes para negociagao. 

8.3. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o BENEFICIARIO nao 

puder cumprir o compromisso, o Orgao Gerenciador podera: 

a) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA para negociarem a 

majoracdo dos precos, devendo restar comprovado que o novo prego ainda é mais vantajoso a 

Administragdo, frente aos valores praticados no mercado. Caso nao haja mais opgao no 

CADASTRO DE RESERVA, ao Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 podera 

convocar as licitantes remanescentes para negociagao; 
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b) No caso de fracasso na negociagao, liberar os fornecedores do compromisso assumido, caso 
a comunicagao ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicagdo da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 

8.4. Nao havendo éxito nas negociagdes ao Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codé 
devera proceder a revogagao da Ata de Registro de Pregos ou de item desta, adotando as medidas 
cabiveis para obtengao da contratagao mais vantajosa. 

CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 

9.1. O registro do prego do fornecedor sera cancelado quando: 

a) Descumprir as condigdes da Ata de Registro de Precos; 

b) Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido nesta Ata, 
sem justificativa aceitavel: 

c) Nao aceitar reduzir 0 seu prego registrado, na hipédtese deste se tornar superior aqueles 
praticados no mercado; ou 

d) Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/1993 
ou no artigo 7°, da Lei Federal n° 10.520/2002. 

9.2.0 cancelamento de registros nas hipdteses previstas nas alineas “a”, “b” e “d” sera 
formalizado por despacho do Orgao Gerenciador do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de 
Cod6, assegurado o contraditério e a ampla defesa. 

9.3. O cancelamento do registro nas hipdéteses previstas nas alineas “a” e “b” acarretara, ainda, a 
aplicagao das penalidades cabiveis, assegurado o contraditério e a ampla defesa. 

9.4. O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento desta Ata, devidamente comprovado e 

justificado: 

a) Por razao de interesse publico; ou 

b) A pedido do fornecedor. 

9.5. Em quaisquer das hipéteses acima, concluido o Processo, 0 Servigo Auténomo de Agua e 
Esgoto de Codo fara o devido apostilamento na Ata de Registro de Pregos e informara aos 

BENEFICIARIOS a nova ordem de registro. 

CLAUSULA DEZ — DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECGOS 

10.1. A Ata de Registro de Precos, durante sua validade, podera ser utilizada por érgaos e entidades 
da Administragao Publica ou entidades privadas que nao tenham participado do certame licitatorio 
(‘Carona’), mediante prévia consulta ao Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codé — SAAE 
para adesdo, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as normas em vigor, 
conforme disp6e o artigo 22, caput, do Decreto Federal n° 7.892/2013. 

10.1.1. Os drgdos e entidades que nao participaram do Sistema de Registro de Pregos, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos, deverao formalizar o processo administrativo 

de adesdo junto ao Servi¢o Auténomo de Agua e Esgoto de Codé — SAAE que se manifestara 
quanto a possibilidade de adesdo, conforme dispde o artigo 22, § 1°, do Decreto Federal n° 

7.892/2013. 

10.1.2. Cabera ao BENEFICIARIO desta Ata de Registro de Pregos, observadas as condi¢gées 

nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou nao do fornecimento decorrente de adesao, desde 
que este novo compromisso nao prejudique as obrigagdes presentes e futuras assumidas com o 

Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Cod6, conforme dispée 0 artigo 22, § 2°, do Decreto 

Federal n° 7.892/2013. 

10.1.3. As aquisicées adicionais nao poderao exceder, por orgao ou entidade, a 50% (cinquenta 

por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata decorrente deste Pregao, conforme 

o artigo 22, § 3°, do Decreto Federal n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/2018. 
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10.1.4. O quantitativo decorrente das adesées a ata de registro de pregos nao podera exceder, 
na totalidade, ao duplo do quantitativo de cada item registrado nesta Ata, independente do 
numero de érgaos nao participantes que venham a aderir, conforme o artigo 22, § 4°, do Decreto 
Federal n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/2018. 

10.1.5. Apos a autorizagao do Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de Codé — SAAE, 0 orgao 
nao participante devera efetivar a contratagao solicitada em até 90 (noventa) dias 
consecutivos, observado o prazo de vigéncia desta Ata, conforme o artigo 22, § 6°, do Decreto 
Federal n° 7.892/2013. 

10.1.6. O Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6é — SAAE nao responde pelos atos 
praticados no ambito do orgao participante e do carona. 

CLAUSULA ONZE - DAS PENALIDADES 

11.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigagées ora estabelecidas, sujeitara a 
CONTRATADA as sangoes previstas na Lei Federal n° 10.520/2002 e na Lei Federal n° 
8.666/1993. 

11.2. Conforme previsto no Edital, caso algum licitante, injustificadamente, nado comparecer ou 
recusar-se a assinar a Ata de Registro de Pregos; nado comparecer ou recusar-se a retirar a Nota 

de Empenho, ou a assinar o Contrato e a Ordem de Fornecimento, ficara sujeita 4s seguintes 
penalidades: 

a) Impedimento de licitar e contratar com o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a teor do disposto no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002; 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da Proposta de Pregos, devidamente 

atualizada. 

11.3. O atraso injustificado na entrega ou substituigdo dos produtos sujeitara a Contratada a 
aplicagao das seguintes multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditorio: 

a) Multa moratoria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total 
dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) Multa moratdria didria de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total 

dos produtos reprovados no recebimento provisério ou que apresentem defeito de fabricagao ou 
impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento). 

11.4. Além da multa aludida no item anterior, o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 
podera, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sangdes ao BENEFICIARIO, 
quando CONTRATADA, nas hipoteses de inexecugao total ou parcial do Contrato: 

a) Adverténcia; 

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

c) Suspensdo temporaria de participar em licitaga4o e impedimento de contratar com a 

Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagao 

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. 

11.5. As sancées previstas nas alineas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderao ser aplicadas conjuntamente com a 

prevista na alinea ‘b’. 

11.6. Cabera ao Fiscal do Contrato, propor a aplicagao das penalidades previstas, mediante 

relatério circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposi¢ao. 

11.7. As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da 

notificagao, em conta bancaria a ser informada pelo Servi¢go Auténomo de Agua e Esgoto de 

Codo. 

41.8. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 

Contratada, amigavel ou judicialmente. 
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11.9. O licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execugao de seu objeto, nado mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao 
do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citagao e da ampla defesa, ficara impedida de licitar e contratar com a Administragao, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja 
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, consoante previsto 
no artigo 7°, da Lei Federal n° 10.520/2002. 

CLAUSULA DOZE - DAS COMUNICAGOES 

12.1. Qualquer comunicagao entre as partes a respeito desta Ata ou das eventuais e futuras 
contratagoes, s6 produzira efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro 
meio de registro, que comprove a sua efetivagao, nao sendo consideradas comunicagées verbais. 

CLAUSULA TREZE — DA PUBLICACGAO 

13.1. O Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codo fara publicar o extrato da presente Ata de 
Registro de Pregos na imprensa oficial. 

CLAUSULA CATORZE — DO FORO 

14.1. Fica eleito o Foro da Justiga Estadual, da Comarca de Cod6, Estado do Maranhao para dirimir 
toda e qualquer questao que derivar da presente Ata de Registro de Precos e das Ordens de 
Fornecimento dela decorrentes. 

14.2. Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Precos, na 

presenga das testemunhas abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si 

e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dao por bom, firme e valioso. 

Codo/MA, XXXX de XXXX de 2022. 

XXXXXXXXKXXKXKXKXKXXKXKXKXAK KKK KK KK KK 

Diretor Geral 

XXXX (Nome do Representante Legal) 
XXXX (Cargo e Nome da Empresa) 

  

  

  

TESTEMUNHAS: 

Nome: Nome: 

CPF: CPF:       
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PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022-CPL 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022 

ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 

Contrato n° XXXX/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022 
Ata de Registro de Precos n° XXXX/2022-XXXXXX 

Contrato de fornecimento, que entre si celebram o 
SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 
CODO e a empresa XXXX, mediante as clausulas 

e condigdes seguintes: 

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO Estado do Maranhao, pessoa juridica de 

Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ n° 06.109.789/0001-08, sediada na Av. 1° de Maio, 1879, 

Centro. CEP: 65.400-000 - Codd/MA, neste ato representada por seu Diretor Geral, Senhor 
, RG n° XXXX - SSP/XXXX, CPF n° XXXX, doravante denominada CONTRATADA, 

celebram o presente Contrato de aquisigao de ......secceeee, medianie a Ata de Registro de Pregos n° 
XXXX/2022, decorrente do Pregao Presencial n° _/2022-CPL, gerenciada pelo Servico 

Auténomo de Agua e Esgoto de Codé — SAAE, formalizado nos autos do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 05/2022, com fundamento na Lei Federal n° 10.520/2002; Lei Complementar n° 
123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar n° 155/2016; Decreto 
Federal n° 3.555/2000; Decreto Federal n° 7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal n° 9.488, de 30 
de agosto de 2018, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993 e 

demais normas pertinentes a espécie, mediante as seguintes clausulas e condic6es: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a aquisiGao de ......-++00y Para contratagdes eventuais 
e futuras, visando atender demandas do SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACGAO 

2.1.0 CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos 
documentos adiante enumerados, colacionados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022 e 
que sao partes integrantes deste instrumento, independente de transcrigao: 

a) Termo de Referéncia; 

b) Pregao Presencial n°__/2022-CPL; 

c) Ata de Registro de Precos n° XXXX/2022-XXxX; 

d) Proposta de Pregos da CONTRATADA e demais documentos apresentados no procedimento 
da licitagao. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL 

3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas: 

a) Constituigao Federal de 1988; 

b) Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal n° 8.666, de 

21 de junho de 1993, bem como suas alteragées posteriores; 

c) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 

de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016; 

d) Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011; 
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e) Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; 

f) Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; 

g) Decreto Federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018; 

h) Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015; 

i) Edital do Pregdo Presencial e seus anexos; 

j) Instrugao Normativa n° 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto pardmetro de boa pratica; 

k) demais normas regulamentares aplicaveis 4 matéria; 

|) subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Coniratos e as disposicgées de direito 
privado, em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do 
Consumidor). 

3.2. Na interpretagao, integragao, aplicagao ou em casos de divergéncia entre as disposigdes deste 
Contrato e as disposig¢des dos documentos que o integram, devera prevalecer o conteldo das 
clausulas contratuais. 

3.3. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na 
Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitagées e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigdes de direito privado, 
em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor). 

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR TOTAL ESTIMADO 

4.1. O valor total deste Contrato € de R$ XXXX (XXXX), conforme Planilha Orgamentaria, em 
anexo. 

4.2. No valor acima estao incluidos todas os custos diretos e indiretos, tributos, contribuigdes, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimenio integral do objeto da contratagao. 

4.3. O prego permanecera fixo e irreajustavel durante a vigéncia do presente Contrato. 

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA 
5.1.As despesas decorrentes desta licitagaéo correréo 4 conta de recursos consignados no 
orgamento do Servig¢o Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6-SAAE, em conformidade com as 
seguintes dotagdes orgamentarias: 

Semen EERE 

PRUE ERC EERE ESSE EET E ESSE EE REESE ETE E SSE Rees eee eee 

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGENCIA 

6.1. O prazo de vigéncia deste Contrato tera inicio a partir da data de sua assinatura e vigorara até 
, condicionada sua eficacia apés a publicagao do seu extrato na imprensa oficial. 

6.2. O prazo de vigéncia expirara no final deste exercicio, considerando o principio da anualidade 

do orgamento previsto no artigo 57, ‘caput’, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE ENTREGA 

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a entregar os produtos deste Contrato no prazo maximo de 05 

(cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento. 

7.1.1. O prazo de entrega podera ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado 0 

interesse pUblico e a critério do CONTRATANTE, observado o disposto no artigo 57, § 1°, da Lei 

Federal n° 8.666/1993. 
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CLAUSULA OITAVA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO 

8.1.Os produtos poderdo ser fornecidos parceladamente, de acordo com a_necessidade 

demandada pelo Orgdo Participante, ficando o BENEFICIARIO obrigada durante a vigéncia da ATA 
a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e precos 
registrados. 

8.2. Quanto ao fornecimento dos produtos deverdo ser observadas as seguintes condicées: 

8.2.1. O BENEFICIARIO, entao CONTRATADO, realizara o fornecimento dos produtos, de forma 
parcelada, mediante apresentagdo da 02 (duas) vias da Nota de Entrega, emitido por servidor 

lotado no Departamento de Compras do Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Codé- 
SAAE. 

8.2.2. A Nota de Entrega devera conter a identificagdo e assinatura do responsavel pela 
emissao, assim como data, quantidade, e sera devidamente assinada apds o recebimento. 

8.2.3. A primeira via ficara em poder da CONTRATADA e a segunda sera arquivada pela 
Departamento de Compras. 

8.2.4. O fornecimento devera ocorrer em dia e horario de expediente do Servigo Auténomo de 
Agua e Esgoto de Cod6-SAAE, de segunda-feira a sexta-feira, 24h por dia; podendo ocorrer 
excepcionalmente aos sabados, domingos e feriados. 

8.3. Quanto ao fornecimento dos produtos deverdo ser observadas as seguintes condigGées: 

8.3.1. O BENEFICIARIO, entao CONTRATADO, realizara o fornecimento de produtos, de forma 

parcelada, mediante apresentagao de Ordem de Fornecimento emitida por servidor lotado na 

Departamento de Compras o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6-SAAE. 

8.3.2. No ato de entrega dos produtos devera ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura e copia da 
respectiva Ordem de Fornecimento. 

8.3.3. O armazenamento e o transporte dos produtos deverao atender as especificagdes técnicas 
(temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislag¢ao e estar acondicionados em 

embalagens de fabrica, compativeis e lacradas pelo proprio fabricante. 

8.3.4. E de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, o descarregamento 
dos produtos no local determinado pela Administragao. 

8.3.5. O produto adquirido devera ser entregue em embalagens habituais de venda, adequadas 
a sua conservacaéo, com todos os itens necessarios 4 sua utilizagao ou funcionamento e sem 
nenhum tipo de violagdo ou danificagao, onde conste a identificagao do conteudo, a quantidade 
e validade do fabricante, sem prejuizo dos demais elementos determinados pela legislagao. 

8.4. O fornecimento devera ocorrer em dia e hordrio de expediente o Servigo Auténomo de Agua 
e Esgoto de Cod6-SAAE, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h as 12h e das 14h as 18h; 
podendo ocorrer excepcionalmente aos sabados, domingos e feriados. 

8.5. A simples entrega do objeto, nado implica na sua aceitagao definitiva, o que ocorrera apds a 
vistoria e comprovacao da conformidade pelo Orgao Participante. 

8.6. Nao serado aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer natureza, vicios de qualidade 
ou quantidade decorrentes de fabricagao ou de transporte inadequado. 

8.7. Nao serdo aceitos produtos diferentes das especificagoes estabelecidas neste Termo de 

Referéncia e na Proposta de Precos do BENEFICIARIO. 

8.8. Por ocasiao do fornecimento, os produtos deverao ser entregues de acordo como solicitado 

pelo Orgdo Participante e atender as exigéncias no que diz respeito a prazos de entrega e de 

controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrigdes contidas no artigo 39, inciso 

VIII da Lei Federal no 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos. 
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9.1. O recebimento dos produtos sera efetuado por Fiscal de Contrato do quadro de técnicos o 
Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, aplicando-se subsidiariamente o artigo 15, § 8°, 
da Lei Federal n° 8.666/1993. 

9.2. A simples entrega do produto nao implica na sua aceitagao definitiva, o que ocorrera somente 
apos a vistoria e comprovacao de conformidade, observados os seguintes procedimentos: 

a) Recebimento Provisério: os produtos serdo recebidos provisoriamente pelo Fiscal de 

Contrato no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de posterior verificacdo quanto a 
quantidade, qualidade e conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de 
Referéncia, na Proposta de Pregos do BENEFICIARIO e na respectiva Ordem de 
ne bem como atendimento das obrigagdes estipuladas na Ata de Registro de 

regos; 

b) Recebimento Definitivo: os produtos serao recebidos definitivamente apés a verificagao pelo 
Fiscal do Contrato quanto 4 quantidade, qualidade e conformidade do produto, bem como o 
cumprimento do prazo de entrega, mediante ateste, que devera ser expedido no prazo de até 5 

(cinco) dias Uteis, contado da data do Recibo que formalizar o Recebimento Provisério. 

9.3. A Administragao rejeitara, no todo ou em parte, o produto fornecido em desacordo com as 
condigdes estabelecidas na Ordem de Fornecimento, ficando o BENEFICIARIO, entado 
CONTRATADA, sujeita a substituigao do objeto rejeitado, conforme item 10 deste Termo de 
Referéncia. 

9.4. O recebimento provisério transfere para o Orgdo Participante a responsabilidade civil pela 
guarda do bem. 

9.5. O aceite/aprovagao do produto pela Administragao nao exclui a responsabilidade civil do 
BENEFICIARIO, entao CONTRATADA, especialmente quanto a vicios de quantidade ou qualidade 

do produto ou disparidades com as especificagdes estabelecidas no Edital, verificadas, 

posteriormente, garantindo-se o Servigo Aut6énomo de Agua e Esgoto de Cod6 as faculdades 

previstas no artigo18 da Lei Federal n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor. 

9.6. O recebimento definitivo nado isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto a qualidade 
dos produtos entregues, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos prazos de 

garantia e de pagamento. 

CLAUSULA DEZ — DA RECUSA E SUBSTITUIGAO DOS PRODUTOS 

10.1.O BENEFICIARIO, entéo CONTRATADA, devera substituir, no todo ou em parte, as suas 

expensas, os produtos constantes no Anexo | — Planilha Orgamentaria, nas seguintes hipdteses: 

a) reprovados no recebimento provisério, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com 
as especificagdes contidas neste Termo de Referéncia, na Proposta de Pregos do 
BENEFICIARIO e na respectiva Ordem de Fornecimento; 

b) que apresentem vicio redibitério que os torne imprdprios ou inadequados ao uso a que se 
destinam, dentro do prazo de validade. 

10.2. Em caso de recusa do produto sera lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarao as 

desconformidades, devendo o produto ser substituido pela CONTRATADA no prazo de até 5 (cinco) 

dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Notificagao. 

10.2.1. Caso a substituigd€o do produto recusado ndo ocorra no prazo determinado sera 
considerada inexecucdo contratual e CONTRATADA estara sujeita a aplicagao das sangoes 

previstas neste Termo de Referéncia, inclusive multa de mora. 

10.3. ACONTRATADA devera arcar com todos os custos decorrentes da substituigao, inclusive as 

despesas de remogao e do transporte. 

10.4. O vicio redibitério podera ser identificado apds o recebimento definitivo. 

CLAUSULA ONZE — DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA 
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11.1. A CONTRATADA respondera solidariamente com os fornecedores do produto (fabricante, 
produtor ou importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que o torne irrecuperavel, 

impréprio ou inadequado a utilizagao a que se destina ou que Ihe diminua o valor, assim como por 
aqueles decorrentes da disparidade com as indicagdes constantes da embalagem/manual, 
aplicando-se as disposigées contidas no Cédigo de Defesa do Consumidor — Lei Federal n° 
8.078/1990. 

CLAUSULA DOZE - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA 

12.1. ACONTRATADA nao podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem 
como cedé-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisdo e aplicagdo das 
sangoes administrativas cabiveis. 

CLASULA TREZE — PRAZO DE GARANTIA DE FABRICAGAO 

13.1. O prazo de garantia dos produtos de consumo nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias 

consecutivos, contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento 
definitivo. 

13.1.1. Caso o prazo de garantia oferecido pelo fabricante seja superior ao minimo estabelecido 
no item anterior, prevalecera aquele de maior extensdo. 

CLAUSULA CATORZE — GARANTIA DO PRODUTO 

14.1. As garantias de fabricagao dos produtos devem compreender a entrega, instalagao, utilizagao, 
substituigao e remogao dos produtos fornecidos em perfeitas condigdes de uso, sem qualquer 6nus 

adicional para O Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 e impée a substituigao do produto. 

14.2. A CONTRATADA respondera solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, 

produtor ou importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que tornem os produtos 
irrecuperaveis, improprios ou inadequados a utilizagdo a que se destinam, aplicando-se 

subsidiariamente o artigo 12, da Lei Federal n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor. 

14.3. A garantia nao sera prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente 
atestado pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 que a impropriedade no produto 
decorreu de armazenamento inadequado pela CONTRATADA, mau uso, caso fortuito, forg¢a maior 
ou qualquer outra causa que nao seja originada por defeito de fabricagao ou que a CONTRATADA 
nao seja direta ou indiretamente responsavel. 

CLAUSULA QUINZE - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA 

15.1. Dentre outras atribuigGes decorrentes da celebragao da contratagao para fornecimento de 
produto, a CONTRATADA, obriga-se a: 

a) fornecer o produto, com estrita observancia ao Termo de Referéncia, observando os critérios 
de qualidade técnica, prazos e custos previstos; 

b) encaminhar mensalmente, juntamente com a respectiva Nota Fiscal/Fatura, as “Notas de 
Entrega” recebidas, para possibilitar o controle a ser efetuado pelo CONTRATANTE; 

c) prestar as informagdes que venham a ser solicitadas pelo CONTRATANTE sobre o produto 

comercializado; 

d) garantir a qualidade do produto comercializados, na forma da legislagao especifica; 

e) manter em perfeito estado de funcionamento e conservagao os equipamentos medidores de 

armazenamento de sua propriedade; 

f) zelar pela seguranca das pessoas e das instalagées, pela satide de seus empregados, bem 

como pela protegado ao meio ambiente, conforme legislagao em vigor; 

g) entregar o produto no enderego indicado na Ordem de Fornecimento almoxarifado do 

Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, situado em Cod6, conforme identificagao. 
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h) observar 0 prazo de garantia minimo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir 
da assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo: 

i) providenciar a seguinte documentagao para fins de instrugao do processo de pagamento, 
devidamente atualizados: 

i.1) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido; 

i.2) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual; 

i.3) Certidao Negativa de Inscrigéo de Débitos na Divida Ativa, junto 4 Fazenda Estadual: 

i.4) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto 4 Fazenda Municipal: 

i.5) Certidao Negativa de Inscrigaéo de Débitos na Divida Ativa, junto 4 Fazenda Municipal; 

i.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

i.7) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

j) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, produtor ou 

importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperaveis, imprdprios 
ou inadequadcos a utilizagado a que se destinam; 

k) nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratagao; 

1) designar preposto e apresentar relagdo com enderegos fisico e eletrénico (e-mail), telefones, 

fac-similes, nomes dos responsaveis, para fins de contato para os chamados de manutengdes 

corretivas; 

m) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos; 

n) comunicar imediatamente qualquer alteragdo no seu estatuto social, razao social, CNPJ, 

dados bancarios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

0) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos 
danos causados a Administragao ou a terceiros; 

p) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, 

encargos, tributos, seguros, contribuig6es e obrigagées sociais, trabalhistas e previdenciarias e 
quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento; 

q) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga da repartigao publica 
onde serao entregues os produtos; 

r) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga, higiene e medicina 

do trabalho; 

s) responder pela supervisdo, direcao técnica e administrativa e mao-de-obra necessarias a 
execucao do fornecimento, como Unica e exclusiva empregadora; 

t) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, 

por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciarias |hes assegurem; 

u) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Administragao ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, nao excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pela Administragao; 

v) manter, durante a validade da Ata de Registro de Pregos, enquanto condi¢ao para futuras e 
eventuais contratacdes, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as 

condigées de habilitagao e qualificagao exigidas. 

CLAUSULA DEZESSEIS — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE 

16.1. O SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO, pessoa juridica de direito publico 
interno, obriga-se a: 

a) emitir as Notas de Empenho e respectivas Nota de Entrega e/ou Ordem de Fornecimento 

quando de eventuais e futuras contratagdes; 
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b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos; 

c) receber os produtos em conformidade com as especificacées, quantidade, qualidade, prazos 
e demais condigées estabelecidas neste Termo de Referéncia e na Proposta de Precos do 
BENEFICIARIO; 

d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos; 

e) notificar o BENEFICIARIO, entao CONTRATADA, para a substituicao de produto reprovados 
no recebimento provisério, conforme Termo de Recusa; 

f) notificar o BENEFICIARIO, entéo CONTRATADA, para a substituigao de produto que 

apresentarem vicios redibitérios apés a assinatura do ateste que formalizar o recebimento 

definitivo, conforme Termo de Recusa; 

g) efetuar os pagamentos ao BENEFICIARIO de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 

observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

h) comunicar 4 BENEFICIARIO toda e qualquer ocorréncia relacionada com o fornecimento dos 
produtos; 

i) prestar as informagées e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 

do BENEFICIARIO; 

j) propor a aplicagdo das sangdes administrativas e demais cominagdes legais pelo 

descumprimento das obrigagdes assumidas pelo BENEFICIARIO; 

k) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Pregos, sejam mantidas todas 
as condigées de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao. 

CLAUSULA DEZESSETE — DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento sera feito em favor da CONTRATADA, através de deposito bancario na sua 
conta corrente, por intermédio de Ordem Bancaria, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contado 

a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota 

Fiscal/Fatura, desde que nado haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos 
seguintes documentos: 

a) copia da respectiva Ordem de Fornecimento; 

b) cépia da Nota de Empenho; 

c) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao; 

d) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual; 

e) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual; 

f) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal; 

g) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Municipal; 

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

i) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

17.2. A Nota Fiscal/Fatura sera conferida e atestada pelo Fiscal de Contrato responsavel pelo 

recebimento dos produtos, que também devera conferir toda a documentagao constante no item 

17.1. 

17.3. O pagamento sera creditado em nome do BENEFICIARIO, entao CONTRATADA, mediante 

ordem bancaria em conta corrente por ela indicada. 

17.4. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, 0 prazo para 

pagamento passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao. 

17.5. Em caso de auséncia ou irregularidade nas Certidédes de Regularidade Fiscal e Trabalhista, 0 

prazo de pagamento sera contado a partir da sua apresentagao, devidamente regularizadas. 
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17.6. A Administragao se reserva ao direito de recusar 0 pagamento se, no ato da atestacdo, o 
objeto nao estiver de acordo com as especificagées apresentadas e aceitas. 

17.7. A Administragao podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizagdes devidas pelo BENEFICIARIO. 

17.8. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que nao tenha 
sido ocasionado direta ou indiretamente pelo BENEFICIARIO e este tenha cumprido integralmente 
as obrigagdes contratuais, o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6 fica sujeita ao 
pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua liquidagao, conforme clausula especifica 
do contrato administrativo. 

CLAUSULA DEZOITO - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS 

18.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigagées ora estabelecidas, sujeitara a 
CONTRATADA as_ sangdes previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666/1993. 

18.2. Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal n° 8.666/1993, o atraso injustificado na 

entrega ou substituigao dos produtos sujeitara a CONTRATADA as seguintes multas de mora: 

a) multa moratoria didria de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 

dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) multa moratoria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos produtos reprovados no recebimento provisério ou que apresentem defeito de fabricagdo ou 

impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento). 

18.3. Diante da inexecugao total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, 

a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao BENEFICIARIO as seguintes 

sangoes: 

a) adverténcia; 

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

c) suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a 

Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagao 

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. 

18.4. As sangées previstas nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser aplicadas conjuntamente com a 

prevista na alinea “b”. 

18.5. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execucao da contratagao, comportar-se de modo inidéneo, fizer 

declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficara impedida 
de licitar e contratar com o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cod6, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja 
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da 

aplicagdo das multas previstas neste item e das demais cominagées legais. 

18.6. Cabera ao Fiscal do Contrato, propor a aplicagdo das penalidades previstas, mediante 

relatério circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigao. 

18.7. Apés a aplicagao de qualquer penalidade sera feita comunicagao escrita ao BENEFICIARIO e 

publicagdo no Diario Oficial do Estado do Maranhao-DOE/MA, constando o fundamento legal, 

excluidas os casos de aplicacado das penalidades de adverténcia e multa de mora. 

18.8. As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da 

notificagado, em conta bancaria a ser informada pelo CONTRATANTE. 

18.9. Os valores das multas poderdo ser descontados dos pagamentos devidos pela Administragao 

ou cobrados diretamente do BENEFICIARIO, amigavel ou judicialmente. 
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CLAUSULA DEZENOVE - DA RESCISAO 

19.1. A rescisao deste Contrato ocorrera nos termos dos artigos 79 e 80, da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

19.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o contraditério e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugdo inicial, a 
CONTRATADA tera 0 prazo de 5 (cinco) dias Uteis para se manifestar e produzir provas, sem 
prejuizo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras. 

19.3. A rescisao deste Contrato podera ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracao; 

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagao, desde que 
haja conveniéncia para o CONTRATANTE; 

C) judicialmente, nos termos da legislacao. 

19.4. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, sera esta 
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 
pagamentos devidos pela execugaéo do presente Contrato até a data da rescisdo. 

19.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a retencdo dos créditos 
decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE, além das 
sangoes previstas neste instrumento. 

CLAUSULA VINTE — DA PUBLICAGAO 

20.1. O extrato deste Contrato sera publicado pelo CONTRATANTE, conforme dispée o artigo 61, 
paragrafo unico, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

CLAUSULA VINTE E UM - DO FORO 

21.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual, da Comarca do MUNICIPIO DE CODO, Estado do 

Maranhao, para dirimir toda e qualquer questo que derivar deste Contrato. 

21.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apds lido e achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um so 

efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem. 

Codd/MA, XXXX de XXXX de 2022. 

  

    

  
  

  

  

    

DIRETOR GERAL XXXX (Nome do Representante Legal) 
XXXX (Cargo e Nome da Empresa) 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Nome: Nome: 

CPF: CPF:     
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