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EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PRECÃO PRESENCIAL- N" OO5/20I9

PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N". 2OI90IO06

(Conlralaçõo, de emprcsa pars Íornecin ento parceludo de Peças paru veículos, através do SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, desíinados ao psra aÍendimenlo da Ítota de veículos da Prckituru Municipais do
Município de Sdo Bernardo - MA).

ABERTURA: 08 de fevereiro de 2019. às 08:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitaçâo Situada provisoriamente na Av. Barão do Rio Branco SN - Em Íiente ao

Posto BR- Centro São Bemardo-Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bemardo, Esado do Maranhão, atraves do Pregoeira oficial designado pela Portaria
dejaneiro de 2019, toma público, para coúecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatório, na
modalidade PREGÁO PRESENCIAL SRP. PARA REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, o
referido Pregão será regido pela Lei n' I 0.5 20, de I 7 cie julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n" 3.5 5 5, de 08
de agosto de 2000, alterado pelos Decretos n' 3.693. de 20 de dezembro de 2000 e Lei Complementar no. 123/2006 e

pela Lei n' 8.ó66, de 2l dejunho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas condições e exigências estabelecidas neste
edital.

Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, a proposta de preços
(envelope l) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser enregues no endereço acima citado, ate às

08:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2019. ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente
naquela data, ocasião em que se dará inicio ao credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos pertinentes.

1 _ DO OBIETO

l.l - O presente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de empresa para fornecimento parcelado de

Peças, através do sistema de regisüo de preços, destinados ao para atendimento da liota de veículos da Prefeitura

Municipais do Município de São Bemardo, Estado do Maraúão

2.1 - Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementares entre si

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Formukírio Padrão de Propostas de Preços:

ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento:
ANEXO IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica);
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP

ANEXO VI - Modelo de Declaraçâo que cumpre plenamente requisitos de habili
ANEXO VII Minuta de Contrato.

3 _ DA PÁRTICIPAÇAO

3.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente cons ruídas. do ramo de atividade
compatível com o objeto da licitação, conforme o item 6 Anexo I - Termo de Referencia e que se apr€sentarem, ate

às 08:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2019 a Pregoeira, em sessão pública, no endereço constante no preâmbulo

deste edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes I e 2;

b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente procedimento licitatório,
conforme modelo anexo, em separado dos envelopes I e 2;
c) a proposta de preços (envelope l1:
d) os documentos de habilitação (envelope 2).

3.2 - Não poderão participar desta licitação as empresas:

D

2 _ DOS ÀNEXOS
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3.2.1 - cuja falência tenha sido decÍetada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em consórcios de
empresas, qualquer que seja sua forma de constiruição;
3.2.2 - qu:e por qualquer motivo teúam sido declaradas úidôneas por qualquer órgão da Administraçâo Pública,
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei no 8.666/93, salvo as já reabilitadas.
3.2.3 - é vedada, a partir da habilitação, a manutençào, aditamento ou prorrogaçâo de contrato com empresa que
veúa a contratar empregado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento. do poder público municipal.
3.2.4 - empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compativel com o
objeto da licitação.

4 _ DO CREDENCIÁMENTO

4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste editâl e na presença do Pregoeira, será realizado o
credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a
apresentação dos seguintes documentos:

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em ügor, acompanhado da alteração/aditivo eventual da
gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que
estatut2riamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica;

4.1.2 - Procuraçâo particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser utilizado o
modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à
formulação de lances verbais e a praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão, acompanhada, conforme o
caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1.1i

4.1,3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante
apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa ne 103 de 30 de
abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, exigida somente para
microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um dos
dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma
do disposto na Lei Complementar na 123, de 74/1-2/2006, COM DATA DE EMISSÃo A PARTIR DE MAIo DE

20-J.L.

4.t.4, Para fins de conflrmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuraçâo por
instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

4.2 - O representante da licitante presente à sessão deverá entregar a Pregoeira o documento de
credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa
atualizado, bem como a declaração de atendimento
"Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação"

aos requisitos de hab m separado dos envelopes

4.3 - 0s documentos necessários ao credenciamento poderão ser apre
parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que

m original, os quais farão
ca da por cartório competente,

ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no de rrer da sessão de licitação, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

4,4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se manifestar
em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada à participação de
qualquer interessado representando mais de um licitante.

4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o nào
comparecimento do licitânte ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s) licitante
(s) no certame- Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir
no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por
lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2], o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará

ntad
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autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputa;

4.6' Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito
de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.7 - recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

4.8 - Após o credenciamento, o Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos
proponentes.

5 _ DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 - A proposta de preços deveú:
5.1. I - ser apresentada em envelope lacrado, Íazendo em sua pafte extema dizeres como os seguintes

O Prcgoeiru da PreÍeiluru Municipal de São Bernurdo
Pregão Presencial SRP n'005/2019
Prccesso Administtsíivo n". 2 0 I 90 I 006
Envelope 1- PROPOSTA DE PREÇOS (razão social ou nome comercial do liciÍdníe e endereço)

5.1.2 - preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de ediçâo eletrônica de textos;
b) atender às especificações mínimas do objeto, confome especificações constantes do Anexo I;
c) conter a cotação de preço unitiírio e global, em real, incluídos todos os impostos, taxas e demais encargos
pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada, de aceitação tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal

referente a execução do serviço ora licitado, indicação ess4 indispensável para efeito de empenho da despesa e

realização do pagamento nos termos deste edital:
5.2 - Não seú aceita oferta de produto com caracÍeristicas diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.
5.3 - A apresentação das pÍopostas implicará plena aceitação, porparte da licitante, das condições estabelecidas neste

edital.
5.4 - os preços apresentâdos devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, tadfas, taxas, fretes, segulos

etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante no cutso da

sessão;

d) havendo divergência entre valores,/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso, serào

considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa jurÍdica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal informação,
poderá ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame;
5.5 - o prazo de validade da propostâ será de 60 (sessenta) dias, a panir da data constante no subitem 3.1;
5.6 uma vez abertas as propostas . nâo serão admitidos cancelamentos. cil
altemativas nas condições/especihcações eslipuladas. Não serão

enteliúas, emendas, rasuras ou bonões que não estejarn ressalvados;
5.7 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, o
14.6 e 14.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante,

6 - DA HABILITAçÃO
O Prcgoeira da Prcleitura Municipal de São Bema lo
Prcgõo Prcsencidl SRP n' 005/2019
Prucesso Adminislrativo n'. 201901 00ó

ções de valores, alterações ou
as propostas que contenham

condições previstas no subitem

Envelope 2 - HABILITÀÇÃO Oazão social ou nonv comercisl do licitanle e endercço)
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6.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentâr a documentação
de Habilitação que deverá ser entregue em 01 [uma) via, no ENVELOPE N 02, devidamente fechado e
rubricado no fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

6.2 Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeira procederá a abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua
habilitação ou inabilitação.

6.3. - Relativos à habilitação iurídical
a) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus
administradores;
b,1) os documentos em apreço deverâo estar acompanhados de todas as alteraçôes ou da consolidação
respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e Específicâ da JUNTA COMERCIAL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.
e) - Alvará de localização e funcionamento - emitido pelo Poder Executivo Municipal.

6.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

. Certidão Conjunta de Tributos Federais e quanto à Diúda Ativa da Uniâo.
c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:

. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)
r Certidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa.

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidão quanto à Diúda Ativa do Município
. Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN
. Alvará de Localização e Funcionamento;

d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com vaiidade na data de apresentação da proposta.

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cump rimento à Lei 12.440lz0ll e à
Resolução Administrauva ne 1.470/?oll, expedido pelo portal do Tribunal or do Trabalho,p

www.tst.jus.br/certidao, atualizado o art.29, V da Let8.666/93. c o artigo 5'da porta

6.3.2. QUALTFTCAçÃO TÉCNTCA:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis e

o objeto da licitação, mediante a apresentaçâo de atestado fornecido por pessoa jurídica
privado, devidamente reconhecido firma em cartório e acompanhado de nota fiscal.

\ÍTE

'características com
e direito público ou

b) Balanço Patrimonial e demonstraçôes contábeis exigíveis nos termos da lei, que comprovem a boa situação
financeira do licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços provtsórios.

f) O balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regular junto ao seu conselho de Classe e se
apresentar conforme abaixo: e comprovar a boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada

I

I'

6.3.3 - Relativos à qualificação econômico-financeira:

a). Cerüdão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitânte, ou de
execução pâtrimonial, emiüda até 60 (sessenta) dias antes da dâtâ de entrega dos envelopes.
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090.__

através de índice financeiro, utilizando a fórmula abaixo, cujo o resultado deverão estar de acordo com os
valores estabelecidos:

ILC= Ativo Circulante > 1,0

Passivo Circulante

ILG= Ativo Circulante + Realizável a Lonso Prazo z 1,0

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

f,1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:

I - publicados em Diário Oficial ou;
ll - publicados em jornal de grande circulação ou;
III - registrados na Juntâ Comercial da sede ou domicÍlio da licitante ou;
lV - por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN
n0 65 do Depârtamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC de 01 de agosto de 7997, att.6e,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o

original do Diário. para cotejo pelo Pregoeira, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de
Abertura e de Encerramento do Livro em questão.

f.2) Quando o balanço patrimonial estiver encerado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação dos
documentos, poderá apresentá-lo atualizado através dâ variação da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) do
mês do enceramento, devendo indicar a data da atualização.

f.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante
apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

f.4) Os índices de que trata o subitem "fl', item 6.3.3 serão calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinaturâ e a indicâção do
seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

l5) Aos demais tipos societários, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentação da cópia do termo de
abertura e de encerramento do liwo diário, devidamente registrado pelo órgão de registro de Comércio, onde é
extraído o balanço patrimonial, para fins de comprovação das informações.

g) Certidão simplifrcada da funta Comercial do Estado do Maranhão - IUCEMA, de acordo com o art 1q do
decreto ne 27.04O /2Q05, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão, referente a esse

ano.

h) No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federação, terá que âpresentar a certidão
simplificada da funta comercial do Estado, sede da empresa.

h.1). Deverá conter o Selo da habilitação Profissional - DHP e/o exar o Certificado de Regularidade
Profissional, expedida pelo Conselho Regional, e den validade.

h.2). Termo de abertura e encerramento

6.3.4 - Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Hâbilitação [Documentação ComplementarJ,
declaraçóes, deüdamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:

a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art.32 § 2e, da Lei
8.666 /93 (modelo anexo)
a,1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade frscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na

supracitada declaração;
b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a

partir de 14 anos, nos termos do Art. 7a, XXXIll, dâ Constituição Federal e Art. 27 , V, da Ler 8.666/93 (modelo
anexo);

I
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c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisão. (modelo anexoJ;

6.4 - os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os
respectivos prazos de validade; não poderão ser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta
Comissão.

6.5 - todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número
do CNPI e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser obseryado o seguinte:

6.5.1 - se o licitante for a mâtriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou;

6.5.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPI da filial, bem assim
quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos
centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a

centralização, ou;

6.5.3 - se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser apresentádos
com o número de CNPI da matriz e da filial, simultaneamente;

6.5.4 - serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPI da filial aqueles documentos
que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

6.6 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas nos
subitens 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitante; ;

7 _ DO PROCEDIMENTO

7.1 - No di4 hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus Íepresentantes legais, O
Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitaçào, e os
envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2);
7.2 - depois da hora marcada, neúum documento elou proposta serão recebidos pelo Pregoeira, pelo que se

recomenda que todos os interessados em panicipar da licitação estejam no local designado 15 (quinze) minutos antes
do referido horário, bem como de propostas,/documentação que não se façam acompaúar de representante do
licitante devidamente credenciado;
7.3 - após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da conformidade das

propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-se as incompativeis;
7.4 - no curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços ate l0% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais

e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;
7.4.1 - a ofe*a dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palawa ao licitante, na ordem

decrescente dos preços;
7.4.2 - dos lances ofertados não caberá reúatação;
7.5 - não havendo pelo menos três ofeftas nas condições definidas no
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e
oferecidos (havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de

or, poderão os autores das

arsquer que selam os preços

7.6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser

formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

7.7 - O Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances

verbais, a partir do autor da propostâ classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;
7.8 - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo PÍegoeira, implicará na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das prôpostas;
7.9 - caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, seú verificada a conformidade entre a pÍoposta

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
7.10 - o encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes manifestarem seu

desinteresse em apresentar novos lances;

subi
SUCCSSI

lances ver is):
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{BBALIDADE
VISTO:

8 _ DO RECEBIMENTO
8.1 De acordo com a necessidade verificada pela Secretaria requisitante" e seguintes do Anexo I - Termo de

Referência deste Edital.
9. _ DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - O Sistema de Regisfo de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à

prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública;
9.2 - a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para

a futura conÍatação, inclusive com preços, especificações técnicas, fomecedores e órgãos participantes, conforme as

disposições contidas neste instrumento convocatório e nas Íespectivas propostas aduzidas;
9.3 - órgão Cerenciador é todo óÍgão ou entidade da AdminisÍação Pública responsável pela condução do conjunto
de procedimentos do presente ceÍame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços;

9.4 - orgáo Participante é todo órgão ou entidade da AdminisÍação Pública que participa do procedimento licitatório
para Regisfro de Preços, bem como integmnte da futura Am de Registro de Preços;

9.5 - o Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bernardo, através da

Secretaria Municipal de AdminisÍação e setor de Compras da Prefeitura Municipal.
9.6 - o presente Registro de Preços terá validade de l2 (doze) meses a conlar da data de assinatura e publicação da

respectiva Ata de Registro de Preços;
9.7 - a existência de Registro de Preços nâo obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realizaçáo de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiiírio
do regisÍo a pÍeferência de fomecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizÀdo por qualquer órgão da Administração
Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de ór panicipante do presente certame

e das adesões à ata de registro delicitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador. O quartitativo
preços não poderá exceder, na totâlidade, ao dobro do quantitativo de cada lt istrado na ata de registro de preços

para o órgão gerenciador e para os órgãos panicipantes, indePenden úmero de órgãos não panicipantes
que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das ext ncias da legislação vigente;
9.9 - homologado o resultado da licitação. a Gerência de Contratos da Prefe ItUra Municipal, respeitada a ordem de

classificação e a quantidade de fomecedores a serem registrados, convocará os particulares para assinatura da Ata de

Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal de fomecimento nas

condições estabelecidas, obsewados os requisitos de publicidade e economicidade;
9.lO - a Ata de Registro de Preços poderá sofler alterações, obedecidas às disposiçôes contidas no aÍ. 65, da Lei
8.666193.

1O _ DO.'ULGAMENTO DAS PROPOST,IS

l0.l - Esta licitâção é do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, em estrita observiância do disposto no inciso V do art. 8o

do Decreto n' 3.555/2000; 10.2 - seÉo desclassificadas as prôpostas que não atendam as exigências e condições

deste editâl;

P

I

7.1I - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menoÍ preço apresentado, O
Pregoeira verificará a oconência do empate previsto no item 10.5 deste Edital. para em seguida, examinar a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
7. [2 - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, O hegoeira procederá à abertura do envelope contendo
os documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento
das condições fixadas no edital;
7.13 - no caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos
habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante,
dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbais, alenda às condições fixadas neste edital;
7.14 - nas situações previstas nos subitens '1.9- 1.11 e 7.13, O Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;
7.15 - verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos licitantes sendo
declarado vencedor e adjudicatrírio aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;
7.16 - O Pregoeta marteú em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo ôs "Documentos de
Habilitação", durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certame). Após, as

empresas poderão retirá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que não
se habilitarem para ofeÍar lances verbais poderão. ao encerramento da sessão, desde que não haja manifestação de
interposiçâo de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes;
7.17 - da Sessão Pública será lawada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os licitantes
presentes.



PM .ÊOLHA N'
PR0cESSO

MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06. 125.389/0001-88

10.3 - será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em primeiro lugar, as
propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço máximo aceitável pela
Administração.
10.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances verbais, se
for o caso, O Pregoeira procedeÉ ao desempate, atmvés de soÍeio, na forma do disposto no § 2" do artigo 45 da Lei
n' 8.66ó193;
10.5- será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas - ME e
empresas de pequeno pone - EPP, nos seguinres rermos;
10.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empÍesas

de pequeno porte sejam iguais ou até 50Á (cinco por cento) superiores à proposta mâis bem classificada;
10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno pone mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o enceramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a" deste item, seÍão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.5, i, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecido no subitem 10.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor ofena;
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos na letra "a" deste item, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor ofeÍa inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno pone;
10.5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este
último, e entre o valor unitríLrio e o global, se for o caso. prevalecerá o valor unitiírio.

I I _ DO DIREITO DE PETIÇÃO

I1.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este instrumento convocatório, cuja petição deverá ser

dirigida O Pregoeira;
I I .1 .I - caberá O Pregoeira decidir sobre a perição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
I 1.1.2 - acolhida a petição confa o ato convocatório, será designada nova dalapaÍa a realízÀção do certame;
I 1.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitanre poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de

recorrer, com registro em ata da síntese das suas razôes, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis pam

a apresentação das razões do recurso, podendo.juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar conta razões em igual número de dias, que começarão a corer do termino do pmzo do recorrente,
sendoJhes assegurada vista imediatâ aos autos;
ll.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, Prefeita

Municipal, por intermédio do Pregoeira. o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse

período, encamiúa-lo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciaçâo e decisão, no mesmo prazo;

I 1.4 - o acolhimento de recurso imponará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
ll.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente

homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fomecedores.

I 1.6 - a falta de manifestação imediata e morivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do direito de

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;

I2 _ DO PAGÁMENTO

l2.l - O pagamento será efetuado nos termos do contrato de fomecimento.
12.2 O pagamento seÉ feito através da funcional programática do exercício de 2019

13. DÁS PENALIDADES

l3.l A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará sujeita às

penalidades previstas no art. 7o da Lei 10.52012002 bem como dos arts. 86 e 87 da Lei n'.8.666193. 13.2 - A recusa

do adjudicatário em atender qualquer convocação prevista neste instrumento convocatório sujeitará o mesmo as

penalidades, garantida previa defesa em regular processo administrativo, a ser conduzidô pela área competente desta

Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pregão em te)ar

., -t

f"
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b) outras penalidades na forma da Lei;

13.3 - o valor resultante da aplicação da multa prevista será cobrado pela via administrativa, devendo ser recolhida no
prazo máximo de l0 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicaçâo, ou, se não atendido,
judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

13.4 - o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, componâr-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, Íicará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadasto de fomecedores do Município;

13.5 a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2. I acima. implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas acima, sendo facultado a Secretaria de Administrâção da Prefeitura
Municipal convocilr os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para prestação do serviço ora licitado ou
revogar a licitação.

13.6 Demais penalidades/sanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste edital e/ou
seus anexos estão disciplinadas no item 9 " DAS SANÇOES", do Anexo I deste edital

11 - DAS DISPOSIÇÔES FINAIS
l4.l - Após a declaração do vencedor da licitação. não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de

interposição de recurso, O Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação
pela Prefeita Municipal;
14.1.1 no caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade incumbida da
decisão adjudicanâ o objeto licitado;
14.2 - a Administração poderá revogar a licitação por mzões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidâmente fundamentado, nos termos do artigo l8
do DecÍeto n' 3.555/2000;
14.3 - decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção, veúa,
após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou inegularidades que o viciem;
14.4 - a participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e condições,

bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis;
14.5 - O Pregoeim, em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou complementaÍ a

instrução do processo;
14.6 - não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros mate ais na proposta ou da

documentação, desde que sejam inelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da

proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes:
14.7 - as normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os

interessados, desde que não comprometam o interesse da AdminisEação, a finalidade e a segurança do fomecimenro
dos materiais;
14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos requisitos de

habilitação, bem como qualquer outro documento peninente à proposta de preços dentro do envelope de habilitação,
ou vice versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante que estará a a abri-lo e retirá-
la, Lacrando-o em seguid4 uma vez que citado documento se encontra no recinto. apli
disposto no subitem 4.5 acima;

por analogia o

14.9 - o adjudicatário obriga-se a aceiÍar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou ssões do valor
inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do aí. 65, § 1", da Lei n' 8.666/93;
14. t0 - os casos omissos nesta licitâção serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições contidas nas

legislações citadas no preâmbulo deste ediml;
14.11 - os autos do respectivo processo administrctivo que originou este edital estão com vista fianqueada aos

interessados na licitação;
14.12 - a não-regularização da documenmção, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará decadência do

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item l3 acima, sendo facultado a Adminisnação convocar
os licitanles remanescentes, na ordem de classificaçâo, para a assinatua do contrato, ou revogar a licitação.
14.13 - o extrato de aviso desta licitação estará publicado no Dirírio Oficial do Estado do MA

I
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VISIO:

pelo Pregoeira na sala da Comissão Permanente de

e segunda a sexta-feira das 08:30 às 12:00 horas.

São Bemardo - MA, l7 de janeiro de 2019.

I

I



Pit .tOLHA N'

PR0cESSo

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ r 06.125.389/0001-88

LIDAt)E

VISTO:

ANEXO II (PAPEL TI\,ÍBRADO DA EMPRESA)

DESCRICÃO DOS ITENS

ITEM ESPECIFICAçÃO iMARCA QUANT VALOR
LJNITARIO

VALOR
TOTAL

01

02

03

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da
proposta de _L) dias.

com pagamento afiavés do Banco

Valor Total da Proposta: RS (valor por
extenso). Prazo de Entrega
Nome por extenso do Íepresentant€
legal RC n"

CPF/MFSSP
Agencia no

Cidade de
COMC n" na no CARIMBO E

Cidade-UF, de de 20t9
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
DA ÊMPRESA.

l"
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fl§T0:

ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL lIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MLINICIPAL DE SÃO BERNARDO.MA.
REF. EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA
MODALIDADE DE PREGÃO N". OO5/2OIS

- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a).

)

no /SSP CPF n' ,an
portador(a) do R.G

os representar junto a

PREFEITURA MUNICIPAL DE O BERNARDO. a fim de parlicipar dos trabalhos de abertura das Propostas e

Documentos Complementares de Habilitaçao para o Pregão Presencial SRP N'. /2019, marcado para o dia

_l_12019, as 08:00 horas, o(a) qual tem amplos poderes p a repÍesentar a empresa outorgante, formular
ofeías e lances verbais, negociar preços, declarar a inrenção de interpor Íecurso, renunciar ao direito de interposição
de recursos e praticr todos os demais atos pertinentes ao certame. Local,
representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJTMF da empÍesa.

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ,MF da empresa

I I Assinatura do

OBS. Deverá ser recoúecida a firma em caso de representação por meio de procuração particular.
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ANEXO TV

MODELO DE DECLARAÇÃO (Empregador Pessoa Jurídica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO-MA.

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregâo

N'. 005/201F Tipo menor preço por item.

DECLARAÇÃO

. inscrita no CNPJ no

no , Bairro _, CEP

, pofiador da Caícira de ldentidade no

0

_ Município/Estado
. sediada na
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

SSP , abaixo

assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial SRP n'. 005/2019, DECLARA, sob as penas

da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos. em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de l4
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7" da Constituição Federal e Inciso V, Aí.2'7 daLei 8666/93.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal,/Estadual exercendo funções

técnicas, comerciais, de gerencia, administmção ou tomada de decisão, (inciso III, do an. 9" da Lei 8666/93 e inciso
X, da Lei Complementar n'. 04/90), inexistência de Íàto superveniente impeditivo de habilitação, na forma do § 2",

art.32, da Lei Íf.8666193:

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos ternos da LC 123/2006, possuir alguma

restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. como ressalva, na supracitada

declaração.

Local e data

Assinatüa do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPFA,ÍF
CNPJ/MF da empresa

e do CPF n"

r

f"



Pit .totHA 
No

PR0cESSO

MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

RTÚb;

ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 123 /2006.)

Eu, _, poftador (a) da Carteim de Identidade R. G. n"
SSPARA e do CPF.'MF no

CNPYMF no

repÍesentante da empresa

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na
licitação, modalidade de Pregão Presencial SRPn" /2019, seja dado o tmtamento diferenciado concedido a essas

empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar no. 123/2006.

Declaramos ainda. oue não existe qualauer imDedimenlo enfie os previstos nos incisos do § 1o do a igo 3'da Lei
Comolementot Federul n'. 123/2006.

Como prova da referida condiçâo, apresentamos em documento arcxo. CERTIDAO emilida pela Junla Comercial
paru comprovação da condiçdo de Microemprcsa ou empresa de Pequeno Porte na Íoma.

de 2019.

I

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF,4\4F

CNPJ/MF da empresa
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ANEXO VI

(MODELO DE DECLARAÇÁO DANDO CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HAB ILITAÇAO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão n'. _/2019, que cumprimos plenamente os

requisitos de habilitação exigidos para paÍticipação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

PROCESSO 2D./oÕ.tnn,

r
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". 

-12019PREGÃO PRESENCIAL SRP N'. /2OIg

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. /2019

VALIDADE: 12 (doz€) meses contados a partir da datâ de suâ publicação no Diário Oficiâl do Estado do
Mârànhão.

Pelo presente instrumento, o MunicÍpio de São Bemardo, Estado do Maranhão, com sede
adminisEativ4 na Prefeitura Municipal, localizada na Situada provisoriamente na Av. Barão do Rio Branco S,N - Em
frente ao Posto BR- Centro - São Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n'. 06.125.389/0001-88, representado neste
ato pelos gestores: responsável RESOLVE, registrar os preços da empresa

inscúta no CNPJ sob o n"

-, 

cEP: , cidade
com sede na

representada pelo
nas quantidades estimadas na secção quatro desta Ata de Registro de Preços, de

acordo com a classificação por elas alcançada pôr item, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as paÍes às normas constantes da Lei no.

8.666193, Lei n". 10.520/2002, Lei Complementar n'. 12312006 e suas alterações, e em conformidade com as

disposições a seguir:

I. DO OBJETO

l.l - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fomecimento parcelado de

Peças, para atender a Secretaria de Educação do Município de São Bemardo - MA, conforme condições e

especificações constantes nesta At4 no Edital e seus anexos.

l.l.l - Este instrumento não obriga aos ORGÃOS/ENTIDADES a firmarem contrataçôes nas quantidades estimadas,
podendo oconer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a leg
detentor do regisÍo a preferência de fomecimento, em igualdade de condições

islação peninente, s assegurada ao

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÁO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigênci4 poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração inclusive aularquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime
próprio que não teüa participado do ceÍame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciadoÍ.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgâo gerenciador da Ata, para que este indique os

possíveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 - Cabeú ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o
fomecimento não prejudique as obrigações ante ormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não podeÉo excedel por órgão ou por entidade, a 50o^ (cinquenta
por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo
decorrente das adesões à ata de registro de preços não podeú exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada

item registrado ua ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos panicipantes.
independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o
cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE RECIS
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TRO DE PREÇOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeirura Municipal de São Bemardo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do
Estâdo^4A.

3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÃOS/ENTIDADES participantes desÍa Ata de Registro de Preços são: Gabinete do
Prefeito; Secretaria Municipal de Obras InÍiaestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Administração;
Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria de Assistência e

Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultura. Esportes e Lazer:

4. DO CONTRATO

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços/produtos registrados nesta Ata enconfam-se indicados na
tabela abaixo:

QTDE DESCRIÇÁO
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VALOR
UNITÁR]O

VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registÍados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de forma fracionada (se

necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras
da hefeituÍa Municipal de São Bemardo - MA.

6.1 Executar o fomecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, rdo com as

especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuÍzos decorrentes do descumpri
estabelecidas.

condições

6.2 - PÍestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a

atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execução dos atos de sua responsabilidade:

6.J - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natueza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada

como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a

eximiú das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e

outrasjulgadas necessárias para o recebimento de correspondência,

6,6 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho. previstas nas normas

regulamentadoras pertinentes;

6.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus

decorrentes. Tal hscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

I a. DAS oBRTGAÇoES DA çqNTRATADA
1
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tôro:

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos
danos ou prejuizos causados por sua culpa ou dolo. devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com
fiel observância as exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado,
devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acotdo entre as partes;

6.10 Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.1 I - O atraso na execução caberá penalidade e sançôes previstas no item 12 da presente Ata.

7. DÁS OBNGAÇOOS Oe Cotnntrt.t'rt

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fomecimento dos itens registrados;

7.2 - Fomecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclaÍecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condiÇões estabelecidâs neste Edital;

7.4 - NotiÍicar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do
objeto;

7.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçào monetáriai

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagarnento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado

8. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento seÍá efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria
responsável;

8.2 - O Contratâdo/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscavfatura, descriçâo do item fomecido, de acordo
com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fomecedor, para as

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a
reapresentação das notas fiscais/faturas.

8.4 - Neúum pagamento isentará o FORNECEDORICoNTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem
implicará aceitação defi nitiva do fornecimento.

8.5 O Contratânte não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os
que forem negociados com terceiros por intermedio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidades do

Contrâtâdo.

9. DO REAJUSTÁMENTO DE PREÇOS

9.1 Os preços registrados manter-se-ão lnalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no
caso de desequilíbrio da equaçâo econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal.
cabendoJhe no máximo o repasse do percentual determinado.
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9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os pÍeços praticados no mercado, mantendo-
se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à
época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor,
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a PrefeiÍua podení rescindir esta Ata e convocat, nos termos
da legislaçâo vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta
ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços Íegistrados que forem iguais ou inferiores à média
daqueles apurados pela Prefeitura.

IO. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGIS'|RO DE PREÇOS

l0.l - A presente Ata de Registo de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fomecedor der causa a rescisâo administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII. XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste registro;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondênc
juntada ao processo administrativo da presente Ata.

ual seráq

10.3 - No caso de ser ignorado, inceno ou inacessivel o endereço do fomecedor, a comunicação será feita por
publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a paÍir da última
publicação.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao

fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender

a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição conratual
infringida.

l0.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

11.1 Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, tmbalhistâs, seguros, fretes, lucro e

outros necessârios ao cumprimento integÍal do objeto desta Ata de Registos de Preços.

12. DAS PENALIDADES

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos pÍaticados no mercado;

I

10.4 - A solicitação do fomecedor para cancelamento dos preços regisrados poderá não ser aceita pela Prefeitura,
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.
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12 l - O descumprimento injustificâdo das obrigações assumidas nos tennos desre edital, sujeita à contratada a
multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666i93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma
seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6'(sexto) até o limite do 10" (décimo) dia, multa de 04olo (quatro por cento), caracterizando-se a
inexecução total da obrigação a partir do I 1" (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 Sem prejuizo das sanções cominadas no art. 87, L lll e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
objeto adjudicado, o Municipio de São Bemardo, através da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar à Conhatada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nora de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação
regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de São
Bemardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal

12.4 - A licitânte, adjudicatáriâ ou contratada que deixar de entregar ou apresentaÍ documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta. falhar ou ftaudar na execução do
contrato, comportrx se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida
de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso. o Município de São Bemardo
solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fomecedores do Estado por igual período, sem prejuizo da ação
penal correspondente na forma da leil

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus,
acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber
deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bemardo, serJhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados
serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa do Município, podendo, ainda a

Prefeitura proceder à cobrançajudicial da multa;

12.ó - As multas previstas nesta seção não exinem a adjudicatrária da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuízos que seu ato punivel venha causar ao Municipio de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
intimação por parte da SecretaÍia Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será descontado dos

créditos que esta possuir com a Secretaria Municipai de Administração, e, se estes não fo
sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execuçâo pela Procuradoria G

ientes, o valoÍ que

icipio;o

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso. no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la
parâ a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo,

da ciência da
informada

13. DOS ILICITOS PENÁIS

13.1 - As inftações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo j udicial da forma legalmente prevista,
sem prejuízo das demais cominações apJicáveis.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1 - As despesas decorrentes das contrataçôes oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de

dotação orçamentiíria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas
em momento oportuno:

Pt{

12.3.1 . Multa de até l0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
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15. DAS DISPOSrcõES FINAIS

15.1 As panes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratua de termo aditivo a
presente Ata de Registro de Preços.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contÍato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem
previa e expressa autorizaçâo da Prefeitura.

16. DO FORO

16.l - As partes contÍatantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como competente
para dirimir quaisquer questões oriundas do presente conüato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser
resolvidos pela via adminisÍativ4 renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ló.2 e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só
efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do An. 60 da Lei 8.666193.

São Bemardo-MA, _ de _ de 2019

MI.INICÍPIO DE SÃO BERNARDO

SecretiAios Municipais:

EMPRESA

Sócio/Proprietário

PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEM{.INTIAS:

CPF:

CPF

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica. jurídica e decisão superior o Edital de Pregão n'. _12019 e

seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.


