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PROCESSO ADMINISTRATIVO \' .-.-------.-..-.---- CPL- PMSB/MA
ConÍrato no CPL- PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PR-EÇO:

CO\TRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
A PREFEITURA MI'NICIPAL DE SÃO
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A EMPRESA: -

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Juridica de Direito Público

Y Intemo, inscrita no CNPJ n" 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÀO
BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, Íepresentada por,
residente e domiciliado na cidade de -:-----:----------, no uso de suas atribuições iegais que lhe confere poderes

para celebrar com a em : Inscrita no CNPJ: -------- estabelecida ----

residente e domiciliado na Rua 0---------- doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n" .e
PROCESSO ADMINISTRATM N'---------.-- e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. que

se regerá pela Lei n.o 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULÀ PRIMEIRA - DO OBJETo O presente CONTRATO rem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATIVO N"
lntegiam o presente contato, independentemente de Íanscrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada.
Conforme preceituar o aÍigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao

convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pela aquisição do objeto contratual e de RS: ------------ ( ----------
--), que inclui os tributos, encaÍgos, frete ou despesas de qualquer natueza que incidam sobre o objeto do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursos:

CLÁSULA QUARTA - DoS ACRÉSIMoS E SUPRESSÔES
A CONTRATADÁ fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários no fomecimento dos materiais. objeto deste contrato, até 25Yo (vinte e cinco) por cento do valor
inicial atualizado do contrato, em observância ao an. 65 .\ 1'da Lei 8.666/93.

I

- CP[--PMSB, tendo por objeto

l

CLÁUSULA QUINTA - Do PRÀzo DE vIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e frndar-se-á no dia -----l----l---------, podendo ser

prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei no

8.óóó193, e suas alterações.

cLÁUSULA sEXTA - DA FISCALAzAÇÀo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de ------------- que poderá a
qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fomecimento observando, bem como propor
a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.
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CLÁUSULA SETIMA . DO PÀGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota Fiscal
deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data
do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante fiansferência
bancaria em conta corÍente da CONTRATADA do Banco -------------------, Agência ----------- Conta corrente -----
---------, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARTIGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por
parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado-

PARAGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita
mediante apresentação de Certidão negativa de debito CND. Bem como, manteÍ conforme artigo 55 inciso XItl da
obrigação da contralada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARAGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagaú juros de mora por atraso no pagamento, cobrado araves
de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por molivo de pendência ou descumprimento de condições
contrárias.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento autorizado
pelo govemo Federal.

CLAUSULA NONA. DAS OBR GACÕES DA CONTRÀTANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contÍato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompaúamento e fiscalizaçâo da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado,
compete entre outras obrigações, yerificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de

conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as oconências relacionadas a

execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos
observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informações adicionais. pam dirimiÍ duvidas e orientala em todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser

solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoçâo das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA . DAS oBRIGACoES DA CoNTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto dc ccssào ou rransllrência. no todo ou em pane
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

â) Entregar os sewiços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Em oou Ordem de

Serviços e cronogrzrma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de Administração, em estrita
observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

I

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do serviço
para representá-lo na execução do contrato e pÍestar esclarecimentos necessiírios ao servidor designado
para acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a Secretaria Municipal de Administração,
quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administratiyo, compreendido enre 08:00 h as 12:00 como sendo

o honírio administratiyo para ftatar sobre o contÍato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprt fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para

perfeita execução do contrato i
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f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos üabalhistas, previdenciarios, e comerciais resultantes da execução do contrato e outos
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Adminisfaçâo;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste conÍato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incoreÇões resultantes da execução.

Écrrrl.q pntlmru - ol PENALIDADE
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as saações previstas na Lei Federaln'8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

PARTIGRÀFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de l0% (dez por cento).

PAR/IGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertênciâ;
b) Multa de l0 7o (dez por cento) sobre o valoÍ do ConÍato;
c) Suspensâo temporiíÍia de participação em licitação e impedimento de contratar com a

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea "b".

PARAGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADA e publicada nojomal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de
aplicação das penalidades de adveÍências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA RESCISÂo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei
Constituem motivos para a rescisâo deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou pÍazos;
b) - o cumprimento irregular de ciáusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) - a lentidão do seu cump mento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossi
da conclusão da obra, do serviço ou do fomecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fomecimento,
e) - a paralisação do fomecimento, semjusta causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
0 - a subconÍatação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a sessâo ou tmnsferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas
no edital e no contuato;
g) - o desatendimento das deteminações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada
para acompanhar e fiscalizaÍ a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de Secretaria
Municipat de AdministÍação ;

h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1" do art.67 desta

Lei Federal n" 8.666/9i:
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da esttutura da CONTRATADA, que

preiudique a execução do con[ato]
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acaretando modificação do valor
inicial do contÍato além do limite permitido no § l" do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução. por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem intema
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ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo pÍazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contÍatualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensâo do cumprimento das obrigações assumidas até que seja

normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
pertubação da ordem intema ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRÂFO SEGUNDO - A rescisão desre Conrrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alineas
'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que

haja conveniência pam a CONTRATANTE;
judicialmente, nos tennos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte integrante

deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços que

não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da

CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARTIGRAFO SEGUNDO - A criterio da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo
ptazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2 vez, o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades previstas no Art.87 da Lei no 8.666/93;

CLÁSULA DÉcIMA QUINTA - DAs ALTERAÇOES
Este contÍato poderá ser alterado, com as devidas j ustificativas, no caso previsto no art. da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - DA PUBLICACÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRÁTÀNTE providenciará a publicação em

resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULÀ SÉTIMÁ - Do FoRo
O foro da Comarca de SÂO BERNARDO no Estado do MaÍanhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presenle
3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

sÂo BERNARDo(MA),

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
CONTRATANTE

Iavrado em

CNPJ
CONTRATADA
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autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recjnto,
com o intuito de ampliar a disputâ;

4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escritâ, 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 credenclamento, o Pregoeira declarará a abertura da sessâo e não mais serão admitidos novos
proponentes.

5.1 - A pÍoposta de preços deverá:
5. l. I - ser apres€Írtada em envelope lacrado, trazendo em sua paÍe extema dizeres como os seguintes:

O Pregoeira da Prefeitura Muniripal de São Bernanlo
Pregdo hesencial SRP n' 005/2019
hocesso Administrativo n'. 201901 006
Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS (razto socinl ou nome comcrcial do licitante e endereço)

5.1.2 - preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações minimas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo I;
c) conter a cotação de preço unitrírio e global, em real, incluidos todos os impostos, taxas e demais encargos
pertinentes;
d) estaÍ datada e assinada por pessoajuridicamente habilitad4 de aceitação tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitiÍá a nota fiscal

referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispenúvel para efeito de empenho da despesa e
realização do pagamento nos termos deste edital;
5.2 - Não será âceitâ ofeÍâ de produto crm caracteristicas diferentes das indicadas no Anexo I dese edital.
5.3 A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste

edital.
5.4 - os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taÍifas, ta.\as, fretes, seguros

etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na pÍoposta poderá ser suprida pelo repres€ntante legal da licitante no curso da

sessão;
d) havendo divergência entre valoÍevpeÍcentuais grafados numericamente e os grafados por extenso. serão

considerados válidos os valores poÍ extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa juÍidica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal informação,
poderá ser suprida posteriormente, caso o licitanle venha se sagrar vencedor do ceíame;
5.5 - o prazo de validade da proposta seÍá de 60 (sessenta) dias, a partir da data constante no subitem 3.1;

5.6 - uma vez abertas as propostas, oão serão admitidos cancelamentos, Íetificações de valores, alterações ou
alternativas nas condiçõeyespecificações estipuladas. Não seÍão consideradas as proposlas que contenham
entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;
5.7 - o não atendimento de qualquer eügência ou condição deste item, observadas as condições previstas no subitem
14.6 e 14.7 dese edital, implicará na desclassificação do licitante.

6 - DA HABILITAÇÃO
O Pregoeiro da Prefeitum Municipal dc Sõo Bernaxlo
Pregõo hesencial SRP n'005/2019
hocesso Adninistrotivo n'. 201901006
Envelope 2 - HABILEAÇÃO (mzãa social ou nomc comercial do licitanle e erulereço)

I

5 _ DA PROPOSTA DE PREÇOS
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6.1 - Todas as licitántet inclusive as microempresas de pequeno porte. deverão apresentar a documentação
de Hâbilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELOPE N 02, deúdamente fechado e
rubricado no fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste editâl.

6,2 Encerrada a etapa competiüva 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. - Relatlvos à habilltação lurídica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratândo de
sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhando de documentos de eleição de seus
administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolida@o
respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e Específica da IUNTA COMERCIAL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) - Decreto de autorização, em se tratândo de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e
ato de registro ou autorizaÉo para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atiúdade assim
o exigir.
e) - Alvará de localização e íuncionamento - emitido pelo Poder Executivo Municipal.

6.3.1 - Relaüvos à Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídica (CNPI);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Conúibuintes 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
licitânte, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

o Certidão Coniunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União.
c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:

o Certidão Negativa de Débito Fiscal (CNDJ
. Certidâo Negativa de InscriÉo na DividaAüva.

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
o Certidão quanto à Divida Ativa do MunicÍpio
. Certidão Negativa de Débitos Fiscâis relativos ao tributo ISSQN
o Alvará de Localizaçâo e Funcionamento;

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

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à l,el 12,44O /2O11 e à
ResoluÉo Administrati\ra te 1,47O/2OIL, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tstjus.br/certidao, atualizado o arL29, V da Lei 8.666/93. e o anigo 5' da portaria 142V2014 do N{TE

6.3.2. QUALTFTCAçÂO rÉCrurCn:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de aüvidades pertinentes e compatíveis em características com
o objeto da licitaçâo, mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa jurÍdica de direito público ou
privado, devidamente reconhecido firma em cartório e acompanhado de nota fiscal.

6.3.3 - Relativos à qualificação econômlco-ffnanceiÍa:

a). Certidâo Negativa de Falência e Concordata expedida pelo dlstribuidoÍ da sede da licitante, ou de
execuÉo patrimonial, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes.

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

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 senl demonstrada
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através de Indice financeiro, utilizando a fórmula abaixo, cuio o resultado deverão estar de acordo com os
valores estabelecidos:

ILG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo > 1,0
Passivo Circulante + ExigÍvel a Longo Prazo

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

I - publicados em Diário Oficial ou;
Il - publicados em jornal de grande circulação ou;
lll - registrados na lunta Comercial da sede ou domicÍlio da licitante ou;
lV - por cópia do Liwo Diário autenücado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da [N
n0 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC de 01 de agosto de 7997, art. 6e,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentâdo o
original do Diário, para cotejo pelo Pregoeira, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de
Abertura e de Encerramento do Liwo em questão.

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

13) 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 tratá o subitem "f', item 6.3.3 serão calculados e apresentâdos pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do
seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

f.5) Aos demais tipos societários, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentação da cópia do termo de
abertura e de encerramento do livro diário, devidamente registrado pelo órgão de registro de Comércio, onde é
extraído o balanço patrimonial, para fins de comprovação das informações.

g) Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão - IUCEMA, de acordo com o art 1q do
decreto ne 21.040/2005, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Ma rente a esse

ano.

h) No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federação, terá que
simplificada da lunta comercial do Estâdo, sede da empresa.

tár a certidão

h.1). Deverá conter o Selo da habilitâção Profissional - DHP e/ou anexar o Certi0cado de Re6ularidade
Profissional, expedida pelo Conselho Regional, e dentro de sua validade.

h.2). Termo de abertura e encerramento.

6.3.4 - Os licitântes fornecedores deverão anexar no envelope de HabilitaÉo (Documentação Complementar),
declaraçôes, devidamente assinadas pêlo reprêsentante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis de que:
a) Declarâ 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
restriÉo na documentação referente à regularidade fiscal, estâ deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaração;
b) Dedara 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

I

ILC= Aüvo Circulante > 1,0
Passivo Circulante

DO
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partir de 14 anot nos termos do ArL 7q, XXXIU, da Constituição Federal e Art 27, V, da Lei 8.666/93 [mode]o
anexo);
cl 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 anexo);

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 oncial, 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 habilitâÉo deverão estar em nome do licitante, com o número
do CNPI e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:

ó.5.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPf da matriz, ou;

6.5.2 - se o licitante for â filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, bem assim
quanto ao CertiÍicado de Regularidade do FGTS, quando o licitânte tenha o recolhimento dos encargos
centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorizaÉo para a
centralização, ou;

6.5,3 - se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a nlial, os documentos deverão ser apresentados
com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERIIA
ESTADO DO MARANHÃO
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observadas as condiçõe

\-,

6.6 - o não atendimento de qualquer exigência ou condiçâo deste item,
subitens 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitante; ;

S nos

7 _ DO PROCEDIMENTO

7.I - No di4 hora e local designados neste instrumenlo, na presença dos interessados ou seus Íepresenlantes legais, O
Pregoeira receberá os documentos de credanciamento, a declaÍação de atendimento aos requisitos de habilitação, e os
envelopes contendo as proposas de preços (envelope l) e os documentos de habilitação (envelope 2);
7.2 - depois da hora marcad4 nenhum documento e,/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeir4 pelo que se

recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local designado 15 (quinze) minutos antes
do referido horário, bem como de propostaídocumentação que nâo se façam acompanhar de representante do
licitant€ deüdamente credenciado;
7.3 - apos a verifica@o dos documentos de credenciamento dos repres€ntantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as proposÍas, ocasião em que será procedida à verificação da conformidade das
pÍopostas com os requisitos eslabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-se as incompatíveis;
7.4 - no culso da sessão, dentre as propostas que atendeÍem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com pÍeços até l0oá (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais
e sucessivos, em valores distintos e de€Íescentes, até a proclamação do vencedor;
7.4.1 - a oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem
decrescente dos preços,
7.4.2 - dos lances ofertados úo caberá retratação;
7.5 - oão havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços
oferecidos (havendo empate nesta condição todos participaÍão da etapa de lances verbais);
7.6 - em seguida será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelos pÍoponentes, que deverâo ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decresc€ntes:
7.7 - O Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apÍesentaÍ lances
verbais, a partir do autor da proposla classificada de maior preço e os demais, em oÍdem decÍescenle de valor;
7.8 - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeir4 implicârá na manutenção do último
pr€ço apÍesentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
7.9 - caso não se realizem lances yerbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a cootratação;

I
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7.10 - o enc€namento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeir4 os licitantes manifestarem seu
desinteresse em apresentar novos lances;
7. 1I - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, O
Pregoeira verificará a ocorrência do empate previsto no item 10.5 deste Edital, para em seguida, examinar a
aceitabilidade da primeira classiÍicad4 quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
7 .12 - ercenada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, O Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo
os documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhoÍ pÍopost4 para verificação do atendimento
das condi@es fixadas no edital;
7.l3 - no caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor ofena, serão analisados os documentos
habilitatórios do licitante com a pÍoposta classificâda em segundo lugar, e assim sucessivameote, até que um licitante,
dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda às condições fixadas neste edital,
7.14 - nas situações preüstas nos subitens 7.9, 7.ll e 7.13, O Pregoeira podeÍá 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 adjudicatário aquele que ocupu o primeiro lugar, sendoJhe adjudicado o objeto do certame;
7.16 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de
Habilitação", durante prazo de validade das pÍopostas (60 dias a contâÍ da apreseotação no certame). Após, as

empresas poderão retiÍá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que nào
se habilitarem para ofenar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde que não haja manifestação de
interposição 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
pres€ntes.

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 Registro de Preços é um conjunto de procedimentos pâÍa registro formal de preços relativos à
presaÉo de serviços e./ou aquisição de bens, para contrataçóes futuras da AdministÍação Públicâ;
9.2 - a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para

a futura contratação, inclusive com preços, especificações tecnicas, fomecedores e órgãos paÍticipantes, conforme as

disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas proposlas aduzidas;
9.3 - órgão Gerenciador e todo órgão ou entidade da Administração Pública responúvel pela condução do conjunto
de procedimentos do pÍesente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de PÍeços;
9.4 - órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Püblica que participa do procedimento licitatório
para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de Preços;
9.5 - o Orgão Gerenciador do presente Registro de Preços seÍá a Prefeitura Municipal de São Bernardo, através da

Secretaria Municipal de Administração e setoÍ de Compras da Prefeitura Municipal.
9.6 - o presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura e publicação da

respectiva Ata de Registro de Preços;
9.7 - a existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contÍatâções que deles poderão advir,
facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendid4 sendo assegurado ao beneficiário
do registro a preferência de fomecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgâo da Administração

Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgào participanre do presente certame
licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador. O quantitativo decorrente das adesões à ata de Íegistro de
preços não poderâ exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e para os óÍgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente;
9.9 - homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitada a oÍdem de

classifica@o e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares paÍa assinatura da Ata de

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

condiçôes estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade;
9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alteraçôes, obedecidas as
8.666193.

IO _ DO JULGAMENTO DAS PRoPOSTAS

contidas no art. 65. da Lei

/.,
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lO.l - Esta licitação é do üpo MENOR PREÇO POR ÍTEM, em estrita observância do disposto no inciso V do an. 8o

do Decreto n" 3.555/2000; 10.2 - serão desclassificadas as propostas que não atendam as eügências e condições
deste edital;
10.3 - será considerada mais ventajosa para a Administração e, consequentemente, classihcada em primeiro lugar, as

propostss que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste e/ital, apÍesente o preço máximo aceitável pela
Administração.
i0.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances verbais, se
for o caso, O Pregoeira procedeÍá ao desempate, atÍavés de sorteio, na forma do disposto no § 20 do artigo 45 da Lei
n" 8.666/93;
10.5- será assegurada" como criteÍio de desempatg preferàrcia de contratação para as microempresas - ME e
empresas de pequeno pone - EPP. nos seguintes teÍmos:
10.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empÍesas

de pequeno pone sejam iguais ou até 50á (cinco por c€nto) superiores à proposta mais bem classificada;
10.5.2- omrrendo o empate. procedeÍ-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno poíe mais bem classificada será convocada para apresentaÍ nova propoga
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contraação da microempresa ou empÍes{r de pequeno portq na forma da letra "a" deste item, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.5.1, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno poíe que se

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

1I - DO DIREITO DE PETIÇÃO

11.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes dâ data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, proúdências ou impugnar este instrumento mnvocatório, cuja petição deverá ser
dirigida O Pregoeira;
I l. l. I - cóerá O Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (ünte e quatÍo) horasi
I I. 1.2 - amlhida a petição contra o ato convocatório, seÍá designada nova dal.a para z realizagão do ceÍtame,
I 1.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
reconer, com registÍo em ata da sintese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados

Pâra apresentaÍ contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do Íecorrente,
sendoJhes assegurada vista imediata aos aúos,
11.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, seú (ão) dirigido (s) à autoridade superior, Prefeita
Municipal, por interm&io do Pregoeir4 o qual poderá reconsiderar suâ decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
periodo, encaminha-lo (s) à autoídade superior, devidamente informado, para aprecia$o e decisâo, no mesmo prazo;
I1.4 - o amlhimento de recurso importará a invalidação apenâs dos âtos insuscêtíveis de aproveitamenlo;
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.
1 1.6 a faltâ de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão im
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo PÍegoeiÍa ao vencedor;

do direito de

12 * DO PAGÁMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos do contÍa1o de fornecimento.
12.2 O pagamento será feito atraves da funcional programática do exercício de 2019

13. DÁS PENAI,IDADES

13. I A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condi@es do presente Pregão ficará sujeita às
penalidades previstas no art. 7'da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. 86 e 87 da Lei n'. 8.666/93. 13.2 - A recusa
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do adjudicatrí'rio em atender qualquer convocação prevista neste instrumento conyocatório sujeitará o mesmo as

penalidadeE garantidâ pÍévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido pela áreâ competente desta
Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de paÍticipar do pregão em tela;

b) outras penalidades na forma da Lei.

13.3 - o valor resultante da aplicação da multa preyista será cobrado pela via administrativa, devendo ser recolhida no
prazo máximo de l0 (dez) dias corridos, a contar da dâta de Íecebimento da comunicação, ou, s€ não atendido,
judicialmente, pelo rito e com os encangos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

13.4 - o licitante que ensejar o retaÍdamento da execução da licitação, não mantiver a proposta comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, gaÍântido o direito prévio da citação e da ampla
defes4 ficará impedido de licitaÍ e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do Município,

l3.5 a não-regularização da documentação, no praz o previsto no subitem 6.2.I acima, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuizo das sanções previstas acim4 sendo facultado a Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal convocar os licitantes remanesc€ntes, na ordem de classificação, para pÍestação do serviço ora licitado ou
revogar a licrtação .

13.6 Demais penalidadeJsanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste ediral e/ou
seus anexos estão disciplinadas no item 9 

* DAS SANÇÔES", do Anexo I deste edital

11- DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
14.1 - Após a declaraç.ão do vencedor da licitação, não havendo mârifestâÉo dos lic.itantes quanto â 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 autoÍidade incumbida da
decisão adjudicará o objeto licitado;
14.2 - a Adminisração poderá revogar a licitação pxor razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal condutq devendo anuláJa por ilegalidade, de
oficio ou por provocação de teÍceiros, mediante parecer escrito e deüdamente fundamentado, nos teÍmos do artigo 18

do Decreto n' 3.555/2000;
14.3 - decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção, ven}a,
após julgamento desfavoúvel, apresentar falhas ou inegularidades que o viciem;
14.4 - a participação nesta licitagão implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e condi@es,

bem como na obrigatoriedade do rec€bimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis;
14.5 - O Pregoeir4 em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou complemenlar a
instrução do processo;
14.6 - não serào considerados motiyos para desclassificação, simples omissões ou enos materiais na proposta ou da
documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da liciação 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 ampliaçâo da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e
dos materiais;

do fomecimento

14.8 - na hipótese de oconer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de at aos requisitos de

habilitagâo, bem como qualquer outo documento pertinente à proposta de preços dentro do e de habilitação,
ou vice versa. o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante que estará a abri-lo e retirá-
14 Lacrando-o em seguida, uma vez qu€ citado documento s€ encontra no recinto, apli
disposto no subitem 4.5 acima;

por analogia o

14.9 - o adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supresúes do valor
inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65, § l', da Lei n" 8.666/93;
14. l0 - os casos omissos nesta licitaÉo serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições contidas nas
legislações citadas no preâmbulo deste edital;
l4.ll - os autos do respectivo processo administralivo que originou este edital estão com vista franqueada aos
interessados na licitação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA
ESTADO DO ÍIIARANHAO

PRAçA BERIIARDO COELHO DE ÂLMEIDA NO E62 - CENTRO
CNPJ: 06.12s.:189/0@1-88

14.12 - a não-regularização da documentação, no pÍazo previsto no subitem ó.2.1 acim4 implicará decadência do
dire;to à contrataçâo, sem prejuízo das sanções previstâs no item l3 acima" sendo facultado a Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatuÍa do contrato, ou revogar a licitação.
14.13 - o extrato de aviso desta licitaçâo estará publicado no Diário Oficial do Estado do MA

Informações adicionais poderão ser o Pregoeira na sala da Comissão Permanente de
Licita@o nos horários de funcionamento da a sexta-feira das 08:30 às l2:00 horas.

São Bemardo - MA I 7 de janeiro de 20 I 9
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÁO BE
ESTADO DO MARANHÃO

VISÍO:

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBfETO: Contratação de empresas para eventual fornecimento de peças e acessórios de
primeira linha e ou genuínas para veículos leves, utilitários, médios, semi pesados e pesados
e máquinas semi pesadas e pesadas de sua frota pelo maior desconto nas tabelas de preços
de peças descritas no anexo I, para atendimento dessa Administração Municipal.

2. IUSTIFICATM: A aquisição de peças e acessórios objetos deste termo de referência se

fazem necessária devido à necessidade de reposição e manutenção da frota de veículos desta
Municipalidade.

3. ESPECIFICAçÕES:
3.1 0 fornecimento se necessário, deverá ser efetuado conforme solicitação da PREFEITURA

MUNICIPÂL DE SÃO BERNARDO;

3.2 O pagamento será efetuâdo âtravés da Contâbilidade e Tesouraria da
PREFETTURAMUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, a credíto do beneficiário em um dos bancos
indÍcados pelo licitante, no prazo de 10 dias, após o encerramento do mês, a contâr da entrega da
mercadoria e mediante recebimento do(s) Material (is), aceitâção da nota fiscal pelo responsável
pelo recebimento da mercadoria e com o devido processo de empenho, devendo a nota fiscal vir
acompanhada dos documentos fiscais e prova de regularidade perante O Fisco Federal e FGTS.

4. LOCAL DE ENTREGA
4.1 - 0 objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com as necessidades da PREFEITURÁ
MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO, nâ sede da Administração ou em um outro lugar indicado de
acordo com a ordem de enh'ega.

5 - CONDIçÕES DE FORNECIMENTO
5.1 - As peças e ou acessórios serão requisitados à Contratada através das 0rdens de Fornecimento,
emitidos pela PREFEITURA MUNICfPAL DE SÃO BERNARDO onde constarão, no mínimo:
a) Marca e modelo do Equipamento;
b) Código da peça e/ou acessório

1- c) Descrição da peça e/ou acessório

2- 5 - COND|çÕES DE FORNECTMENTO
3- 5,1 - As peças e ou acessórios serão requisitados à Contratada através das ordens de

Fornecimento,
4- emitidos pela PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO onde constarão, no mÍnimo:
5- a) Marca e modelo do Equipamento;
6- b) Código da peça e/ou acessório
7- cl Descrição da peça e/ou acessório
8- d) Quantidade requisitâda;
9- e) local de entrega;
10- f) Valores unitários e totais das peças e/ou acessórios.

5.1.1 A entrega das peças e ou acessó os deverá ocorrer em até 24 [vi
após o efetivo recebimento da ordem de Fornecimento;
5.2 - A entrega das peças e ou acessórios deverá ser efetuada em qualqu a semana (

de segunda- feira a domingo) para que possam ser atendidas as emerg
5.3 - Garantia sobre defeitos de fabricação.
S.4 - As peças e ou acessórios serão fornecidos durante a validade do contrato, ou seja até

37/12/2011,, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n" 8.666/9?.

uatro) horas

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/TT'IA
CNPJ: 06,125.389/OOO1-88

Í{:I rIr
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YI§TO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNA

EsrADo oo ulnatnÃo
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SAO BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/00O1-88

5.5 - A contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte e entrega da(sl peça(s), na
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO.

5.6 - A contratada deverá responsabilizar-se por todos os ônus e encargos, em virtude da
execução do fornecimento.

5.7. A contratâda deverá arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e todos os
tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em
Iei.

6. DAS DOTAÇÕES ORçAMENTÁruAS:
Toda despesa para aquisição do objeto a ser licitado deverão ser empenhadas de acordo

com as dotações orçamenúrias para o exercício em vigência.

7 - QUANTITATIVOS EM REAIS
PLANILHÂ ORçAMENTÁRIA:

PUTNILHA ORçAMENTÁRTA

10

11

DrscRrMrNAçÃo

ôNtaus vwrsrgo Íúeil

DESCRTçÂO UND QUANT V. TOTAT

7 Elemento do filtro Und 30 93,72 2.811,51

2 Conj. bomba d'água Und 10 1.193,93 77.939,26

3 Sensor de temperatura Und 10 227,44 2.274,40

4 Cilindro de embreagem Und 10 399,34 3.993,42

5 Lu filtro de óleo Und 30 461,58 L3.847,45

6 Lu válvula de retenção Und 10 24,O4 240,42

7 Conj. fuso de direcao Und 10 248,42 2.484,L8

8 conj. elemento do filtro Und 30 49,64 2.689,14

9 Und 10 248,97 2.489,7L

Válvula de freio de serviço Und 10 L.028,27 ro.282,13

conj. sapata do freio Und 10 1.318,84 13.188,38

72 Jg. Lonâs do freio c/rebite - não m Und 30 222,90

13 Conj. Íiltro de combustível Und 30 533,25 15.997 ,37

14 Lu barra de direção Und 10 L83,22 1,.832,24

15 Amortecedor eixo dianteiro Und 30 208,26 6.241,82

L6 Kit embreagem 10 3.817,80 38.177,97

t7 Tambor de freio Und L0 1.08s,06 10.850,58

746.032,94

DrscRrMlNAçÃo ÔNTBUS VW1s190 MWM

ITEM DESCRTçÃO UND QUANT V. UNIT V. TOTAT

Elemento do filtro Und 20 r.492,56

conj. bomba d'água Und tl 696,13 6.961,25

3 Sensor Und *r- 240,52 2.405,2r

4 Bomba combustível Und \) 9.279,27 18.558,53

5 Cil transmissão Und 10- / 361,69 3.616,86

PÍ -t0LHAll' z,Zí

ITEM V. UNIT

Retentor

6.686,97

Und

7 74,63

2
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6 Bateria 150 AP 30 1.255,85 37.675,63

1 Filtro Und 20 85,40 1.707,96

8 Sensor Und 10 6.582,38

9 Term in al Und 30 272,20 8.165,97

10 Retentor Und 10 3.043,99

Válvula Und 10 559,44 5.594,38

72 Sapata Und 20 361,69 7 .233,12

13 Retentor Und 20 735,46 2.709,23

14 Jg. Lona Und 20 2s9,09 5.787,75

Filtro comb Und 20 773,62 2.272,39

Barra dirireção Und 10 7.381 ,25 73.872,47

Fluido de freio Und 50 24,93 1.246,37

18 Óleo de motor - galão Und 15 281,31, 4.279,67

79 Óleo de motor - galão Und 15 379,17 s.696,ss

20 Terminal Und 20 252,34

27 Und 10 31,84 318,38

22 Amortecedor 20 562,'1,5

Câmara de ar 1.000/20 Und 30 552,58 76.577,28

24 Protetora 1.000/20 30 229,O7 6.412,03

Pará brisa Und 2 3.516,39 7.032,18

26 Kit de embreagem 4 3.817,80 t5.27 7,79

27 Tambor de freio Und 20 1.08s,06 2r.70L,L6

DrscRrMrNAçÃo - vorARE

ITEM DESCRTçÃO EMB V. UNIT V. TOTAL

Óleo de caixa 200 19,93 3.986,s8

Óleo de diferencial 200 19,81 3.962,41

3 Filtro de ar g 20 1.851,03

4 Filtro de ar 20 86,58 7.737,61

5 Filtro de combustível 20 219,26 4.385,24

6 Filtro de lubriflcante 20 262,11 5.254,29

1 Farol luz baixa 10 257,87 2.578,72

8 Farol luz alta 10 245,85 2.458,46

9 Pará-brisa 2 1.831,54 3.663,08

10 Borracha pará-brisa 2 290,35 580,71

11 Óleo de motor 300 78,76 5.627,23

72 Bateria 100 AP 10 979,57 9.795,66

13 Cabeçote filtro de combustível 5 321,50 t.607,49

14 conj. cabeçote filtro separador 5 490,64 2.453,19

15 Cabeçote f iltro lubrificante 754,55 3.772,7 4

16 Barra direção curta completâ und 5 àos,so 3.327,77

77 Bârra direção longa completa und 5 llítt,tt 14.368,83

15

16

2

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA IIIO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/i,IA
CNPJ: 06.125.389/OOO1-88

Und

658,24

304,40

11

77

5.046,73

Luva

Und 77.243,07

23

Und

Und

QUANT

5

1
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MA
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27

14

18 Jg lona de frêio und 20 169,42 3.388,40

19 Conj. cilindro de embreagem completa 5 864,27

20 Cruzetas und 20 272,!O 5.447,91

21 Tambor de freio u nci 20 37 5,31, 7.506,19

22 Retentor dianteiro und 10 46,76 467 ,58
23 und 10 98,94 989,41

24 Rolamento p/ dianteiro

Rêtentor trazeiro

und 10 134,03 1.340,35

25 Rolamento g dianteiro und 10 134,89 1.348,89

26 Rolamento p/ trazeiro und 10 170,63 1,.106,25

Rolamento g trazeiro und 10 2ro,8t 2.108,13

100.023,61

DISCRIMINAçÃO CARREGAOEIRA NEW HOTAND

ITEM DESCRTçÃO EMB QUANT V. UNIT V. TOTAT

und 8 140,661 t.125,2s

2 Bomba de água - aço und 2 456,29 9t2,51

Tensionador de correia und 4 868,883 3.475,52

4 Conj. Solenoide 24 volts und 5 7.46s,35 7.326,75

5 Kit de pastilhâ und 5 1.075,01 5.375,06

8 474,726 Cruzeta do eixo traseiro

7 Retentores de plástico und 10 941,15 9.4!r,47
und 30 180,84 5.425,29

9 Dente lateral direita 30 779,84 5.395,15

Dente lateral direita und 30 481,63 74.448,7510

11 Parafuso e porca 30 13,06 391,83

und 3 3.278,26 9.834,79t2 Lamina W130

und 10 7.087,07Kit de filtros

und 40 248,77 9.950,79Disco de freio do eixo traseiro

conj. vedações p/ cilindro und 10 368,30 3.682,9715

und 40 269,97 10.796,3316 Óleo 68 - galão

und 18 734,93 1,3.228,6777 câma.a de at !7,5125

und 18 515,40 9.277 ,2518 PÍoleloÍ U,5/25

724.758,87

DrscRrMrNAçÃo MoToNrvErADoRA

UND QUANT V. UNIT V. TOTALITEM DESCRTçÃO

Und 3 225,45 67 6,35Filtro

3 311,05 933,15Und

Filtro de ar tecfill Und 3 159,14 477,433

und 3 283,32 849,964 Filtro decantador sem sensor tecfill

Und 3 ,.- -\ 14e,s0 448,495 Filtro de combustível tecfill

Und 512,39 !.537,L76 Filtro tecfill 3

7 Filtro tecfill Und 3 l/ rcuo 488,28

/r'2
?RúESSO.Çr't., ? la t n o /.

und 4.32],34

Correia alternador borracha

und 3.829,77

Dente central

und

und

70.870,67

1

Filtro de ar tecfill2



rs .For+la il. -/r'k'
a) /-PROCESSO

MOOALIOADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BE
ESTADO DO MÂRANHÃO

ISÍO:

PRAçA BERÍ{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNA
CNPJ: O6,125.389/00O1-88

8 Filtro têcfill Und 3 229,07 687,20

9 Filtro tecflll Und 3 45,87 131,44

10 Filtro de ar condicionado Und 3 190,49

11 Retentor Und 3 192,90 578,70

Rolamento Und 3 373,74 1.r2r,23

13 Rolamento 3 367,77 1.103,14

74 Disco Und 3 198,93 596,78

15 Roda dentâda Und 3 r.627,59

16 Alternador 95 a Und 3 6.992,60 20.977,79

Motor de partida Und 3 4.581,36 1,3.744,O7

Vidro de cabine 3 904,22 2.71,2,65

19 Vidro de cabine Und 3 1,.709,17 3.327,5L

20 Vidro de cabine 3 7.699,92 5.O99,77

27 Retrovis or Und 3 578,70 1.736,09

22 Vidro de cabine 3 542,53 t.627,59

23 Vidro de cabine Und 3 2.170,1,2 6.510,3s

24 Vidro de cabine Und 7.O24,78 3.O74,33

25 calco Und 3 4,22 12,66

26 Und 3 6,03 18,08

21 Barra de bronze Und 3 94,O4 282,72

28 Tira de bronze Und 3 253,18 7 59,54

29 Calco Und 3 18,08 54,25

30 Calco Und 3 26,52 19,57

31 Calco Und 3 14,47 43,40

32 Sapata Und 3 783,65 2.350,96

Calco Und 3 24,r1, 72,34

calco Und 3 18,08 54,25

35 Placa Und 3 7 8,37

36 Corrente Und 3 7.265,90 3.797,70

31 Anel de borracha Und 3 18,08 54,25

38 Retentor Und 3 578,70 7.136,09

39 Arruela de Und 3 144,67 434,O2

40 Bucha tipo ambalite 792,90 518,70

47 Rolamento Und 3 211 ,0L 651,03

Capa Und 3 192,90 574,70

43 Coroa dentadâ Und 3 7.748,1,5 5.244,45

44 Retentor Und 14,7 5 224,25

45 Lamina curva 13 furos 5/8de Und 6 /-\ 747,44 4.484,97

46 Lamina curva 13 furos 3/4de Und 6 988,61 5.931,65

47 Canto de lamina Und 6 I l) asa,zo 2.965,83

Adaptador Und 6
- _,,r ats,ol 2.495,63

49 Und 3 10,85 32,55

71

18

33

57 7,46

1,2

Und

4.882,7 6

Und

Und

Und

3

Calco

235,10

Und 3

3

48

Pino
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59

60

75

76

50 TÍava Und 3 10,85 32,55

51 Ponta longa nomal standard Und 3 62,49 187 ,47
52 Suporte Und 3 3r3,46 940,38

53 Dente de suporte (azul) Und s0,64 151,91

54 Pino-trâva de suporte Und 3 45,81 737,44

55 Bronzina principal fl ageada std Und 3 30!,4L 904,22

56 Mancal fixo std ranhurado Und 3 198,93 596,78

51 Retentor vedação dup. Com Iuv Und 3 277,29 831,88

358 Retentor vedação dup. Com luv Und 144,67 434,02

Válvula de admissao Und 3 150,70 452,11

Válvula de escape Und 3 223,04 669,!2

61 Guia de válvulas Und 3 45,81 137 ,44
Und 3 27,7062 Retentor 65,10

63 Retentor Und 3 1,4,47 43,40

Und 3 37 3,7 464 Junta de cabecote 1.727,23

65 Mancãl Und 3 78,37

Und 3 to2,48 307,4366 Mancal

Und 3 744,6167 Junta 434,O2

Mancal Und 3 38,18 114,53

Und 3 150,70 452,1169 Mancal da biela std

Anel de segmento (pistào de motor) Und 3 96,45 289,3s70

Und 3 138,65 41,5,947t Anel de segmento

Anel de segmento (pistão de motor) Und 3 96,45 289,3s72

Und 3 150,70 452,7773 Junta da tampa de válvulas

Und 3 626,92 1.880,7774 Ju ntâ

3 3.255,17 9.765,52Bomba d'água

Und 3 24,7t 72,34lunta
3 2r,10 65,10Und17 Junta metálica

Und 3 24,71 72,3478 lunta

3 2.290,68 6.872,O3Und79 silencioso

Und 3 735,43 2.206,24

3 542,53 7.627,59Und81 Tubo

Und 3 174,53 343,60Abraçadeira reforçada

3 2.374,79 6.944,37U rrd83 Trocador de calor

Und 3 1o,25 30,74Anel de borracha viton84

Und 28,93 86,8085 Junta

Und 3 54,25 162,1686 .lu nta

Und 3 440,O5 7.320,1587 Mangueira

Und 66,31 198,9388 Abraçadeira

Und

3

a/ 29s34 886,13Mangote

Und 3 -\ 33,76 707,2790 Retentor duplo (bipartido)

Und / zt,zs 94,0491 Gaxeta 3

235,10

68

Und

Ejetor80

82

3

89

I
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PRAçA BERTIARDO COELHO DE ALMEIDÂ NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CilPr: 06.125.389/00O1-88

92 Retentor da vedação dupla Und 3 86,80 260,47

93 Anel (tipo ambalite) Und 14,47 43,40

94 Anel de borracha 3 2,47

95 Anel de borracha Und 3 10,85 32,S5

96 Anel Und 3 30,74

97 Aneltipo ambalite Und 3 33,76 101,,27

98 3 62,69 188,08

99 Gaxeta Und 3 50,64 151,91

100 Retentor duplo (bipartido) Und 3 69,93 209,78

Anel/tipo ambalite Und 3 45,81 137 ,44

Retentor duplo (bipartido) Und 3 98,86 296,58

103 Aneutipo ambalite Und 3 45,81 137,44

104 Anel de borracha Und 3 qÁ? 16,28

105 Anel de borracha Und 9,64 28.93

106 Anel/tipo ambalite Und 3 40,99 L22,97

707 Retentor duplo (bipartido) Und 3 33,76 701,,27

108 Gaxeta Und 3 31,35 94,O4

109 Retentor vedacao dupla Und 3 54,25 L62,76

110 Retentor bipartido 110,92 332,7 5

Anel (tipo)ambalite Und 3 )) o1 64,72

r12 Retentor duplo (bipartido) Und 3 78,31 235,10

113 Anel (tipo ambalite) Und 3 57,87 D3,6r
7',1,4 Anel de borracha Und 3 3,62 10,85

Und 3 32,55

116 Câmara de ar 1400x24 goodyear Und 72 734,93 8.819,11

Und 12 515,40 6.184,83

Óleo de motor L 200 57,27 11.453,39

119 Óleo de hidráulico L 200 400,87 80.173,73

259.764,91,

DISCRIMINAçÃO ESCAVADEIRA DOSSAN

ITEM DESCRTçÃO UND qUANT V. UNIT V. TOTAI

1 Filtro de ar cond. int. da DX140LC,DX225LCA e

DX225LCA.BR

Und 10 90,42 904,22

2 Filtro de ar cond. ext. da DX140LC,DX225LCA e

DX225LCA-BR

Und 10 94,44 944,40

3 Filtro de combust. da 01200, DL250,DX225LCA-BR e

DX140LC

Und 10 96,45 964,50

4 filtro de ar ext. do motor da D1200,D1250, DX140LC e

DX225LCA

Und 10 231,08 2.310,77

5 Filtro de âr int. do motor da D1200,D1250, DX140LC e

DX225LCA

Und 10 L40,66 1.406,56

6 Filtro lub. dâ 01200, D1250 e DX140LC Und 10 I !.20,s6 r.205,62

7 Dente para a DX140LC Und 70 769,79 11.885,40

101

102

L11

118

3

Und 7,23

90,42

Retentor vedação dupla Und

3

Und

111

115 Anel de borracha 10,85

Protetor 1400x24 goodyear
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15

16

8 Trava do dente da DX140LC Und 100 18,08 1.808,43

9 Tanque reservatório de água da DX140LC 5 1,50,70 753,51

10 Correia do alternador da DX140LC Und 10 720,56 7.205,62

11 Und 10 140,66

t2 Filtro separador de águalóleo da 0x139 10 215,00 2.750,O2

13 Roletes da esteira Und 8 1.507,03

74 Óleo hidráulico Und 400 10,05 4.018,73

15 Óleo de motor Und 400 1,5,O7 6.028,10

49.048,64

DrscRtMtNAçÃo ESCAVADETRA TCB

DESCRTçÃO UND QUANT V. UNIT V. TOTAL

1 Óleo de motor Und 100 57,27 5.7 26,70

2 Filtro óleo dê 4 553,58 2.214,32

3 Filtro ar prim ário Und 4 496,3t 1.985,25

Und 4 610,854 2.443,39

5 Filtro ar secundário Und 4 458,14 L.832,54

Und 1 3.149,686 Motor partida 3.149,68

1 Alternador Und 4.008,69 4.008,69

Und 1 13.839,51 13.839,518 Bomba injetora

9 Bico injetor 4 6.872,O3 27.488,74

Und 2 372,24 7 44,4110 Correia alternador

Und 2 343,60 687,2011 correia hidráulico

Und 7 2.958,19 2.958,7912 Bomba transferência

r7t,80conexão mangueiras Und 20 3.436,O213

Und 3 229,O7 687,20t4 Graxa

Und 3 400,87 7.202,67Óleo de hidráulico

Und 4 1.813,45 7 .253,87

Und 8 47,72 381,7877 Óleo de freio

72 515,40 6.184,83Und18 Protetor 17,5/25 goodyear

Und 72 55 3,58 6.642,9719 Câmara de at L2,5/80/8 goodyear

Und 12 458,1.4 5.497,6320 Protetor 12,5/80/8 goodyear

98.36s,s4

QUANT V. UNIÍ V. TOTALUNDITEM DESCRTçÃO

38,18Und 110 4.199,581 leo de motor

Und 4 251,70 1.030,812 Filtro óleo

Und 4 305,42 7.221,693 Filtro ar primário

343,60 r.37 4,41Und 44 Filtro combustível

Und 4 324,51 1.298,055 Filtro ar secundáÍio

Und 4 /,- f 1.603,47 6.413,906 Tambor freio dianteiro

Und 4/ | rcor,ll 6.413,90Tambor freio traseiro7

I t.ooz,ttUnd 4 I
4.008,698 Lona freio dianteiro

Und

Correia do ar condicionado da DX140LC 1.406,56

Und

72.056,20

Und

Filtro combustível

1,

Und

Bateria

DISCRIMINAçÃO MERCEDES BENS ATRON
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A

9 Lona freio trasêiro Und 4 7.002,r7 4.008.69

10 Motor partida Und 2 3L4,97 629,94

77 Alternador Und 2 4.008,69 8.017,37

72 Bomba injetora Und 2 6.013,03 1,2.026,06

13 Bico injetor Und 4 3.626,97 14.507,63

74 Barra direção Und 4 1.813,45 7 .253,81,

15 Terminal direção 4 3.436,O2

16 Graxa Und 2 4?7,22 954,45

17 Óleo de hidráulico Und 2 439,05 878,09

Bateria Und 2 7.431,67 2.863,35

Lâm padas Und 10 47,72 477,22

20 Palhetas 4 27 6,79 1.107,16

Óleo de freio Und 10 38,182t 381,78

22 Protetora 1.000/20 goodyear 72 2.748,8r

23 Pará-bris a Und 2 3.516,39 7.032,78

Und 2 3.817,80Kit embreagem 7.635,59

99.919,78

DrscRrMrNAçÃo cAMTNHÃO BASCUTANTE rVECO

UND QUANT V. UNIT V. TOTALITEM DESCRTçÃO

Und 4a 38,18 1,.832,541,

Und 4 257,70 1.030,812 Filtro Óleo de

305,42Filtro ar prim ário Und 4 1,.221,,693

Und 4 343,60 1.374,474 Filtro combustível

Und 4 324,51 1.298,055 Filtro ar secundário

4 1.603,41 6.413,90Tambor freio dianteiro Und6

Und 4 1.603,41Tambor freio traseiro

r.o02,L7Und 4 4.008,69Lona freio dianteiro

Und 4 1.002,71 4.008,69Lona freio traseiro

Und 3].4,97 31,4,9710 Motor partida

Und 1 4.008,69 4.008,6911 Alternador

Und 1 6.013,03 6.013,0312 Bomba injetora

4 3.626,97 14.507,63Und13 Bico injetor

Und 4 1.813,45 7.253,87Barra direção14

Und 4 859,00 3.436,0215 Terminal direção

Und ?. 477,22 954,4516 Graxa

Und 2 439,05 878,09t7 Óleo de hidráulico

Und 2 7.431,67 2.863,3s18 Bateria

Und 10 47,72Lâmpadas 471,22

Und 4 27 6,7920 1.107,16

Óleo de de freio Und 10 38,18 381,78

Protetora 1.000/20 goodye3r Und 12 \ zzs,ot 2.748,47

7\ 12.547,68

18

19

7

8

Und 859,00

Und

Und

Óleo de motor

6.41.3,90

9

1

19

Palhetas

21

22
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO
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ilNESS} ./1,./qn/an/^
.x00ALl0A0E
YISIO:

_ SAO BERNA

8

24

25

DrscRrMrNAçÃo Auauúrucre xlrux
DEscRrçÃo V. UNIT V. TOTAT

Filtro de Óleo de motor 85,90 859,00

1.336,23

3 Filtro de combustível 171,80 l.7ra,o7
Filtro de ar-condicionado Und 10 114,53 7.745,34

5 30s,42 2.443,39

6 Íensor correia dentada 8 458,74 3.665,08

7 correia do alternador 261 ,25 2.737,97

Tensor correia alternador 4.734,O7

Aditivo radiador 38,18 763,56

10 Kit embreagem 5 2.195,23 10.97 6,17

Und 10Amortecedor dianteiro 1.336,23 1.3.362,29

Amortecedor traseiro Und 10 1.718,01 17.180,09

Und 10Pivô superior 305,42 3.O54,24

74 Terminal direção Und 10 229,07

4Mola dianteira Und 649,03 2.596,10

Und 10 93s,36 9.3s3,60t6 Rolamento dianteiro

77 Rolamento traseiro Und 10 Lr45,34 11.453,39

Und 171.,80 1,.718,0L18 Bieleta da barra estabilizadora

19 Disco de freio diantêiro Und 10 305,42 3.054,24

Und 10 27 6,79 2.767,90Kit pastilha de freio

Tambor de freio traseiro Und 10 27 6,79

4.772,25Óleo de motor - litro

Óleo de de freio- litro Und 20 38,18 763,56

Und 4 744,47 2.977 ,88Bateria 100 AP

38,18 381,78Und 10Óleo de hidruálico - litro
708.272,72

DrscRrMrNAçÃo - Moro Gc

V. UNIT V. TOTATDESCRTçÃO
qq áá 954,451 Transmição Vaz

10 1,59,7 4 7.597,45Pneu Pirelli Und2

Und 10 20,o9 200,94Lona DIA FRAG

Und 20 1,5,07 301,414 Lâmpadas Philips

Und 10 19,59 195,915 Óleo Mobil

Und 10 45,21, 452,7L6 Câmara Pirelli

10 20,o9 200,94cabo de acelerador circuito

10 20,o9 200,94Cabo de embreagem circuito

Und 10 160,7 5 1.607,49Calha pro tork

Und 10 190,89 1.908,90Amortecedor trilha

11 Bengala trilha Und 10 ,,- 96,45 964,50

1,2 Partida Magnêtron Und 10 lÀ--\ 28,13 281,37

15 .r0i-uff /.r3

9

Filtro de ar

4

Correia dentada Und 8

2.767,90

tt I

I ouarur

fro-
lrEM I

1

z)
lurvo
t u,,d

E,,.d-f1o-T ú3É'
lunul 10

I uno

[ unal 8

ffir,ze
T u"rl ,o

I uno

11 
|

- 12-
13

I ,rroÉ8

ltt

t10
lzo

27

22

23
@,zz

rrEM-l
l

If
I UND I QUANT

l una[ ro

rr_l

1

8

9

10

Und

U"d
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13 8.866,33

PN EUS

ITEM DEscRrçÃo EMB QUANT V. UNIT V. TOTAT

1 Pneu 1000R-20 PLGS Und 70 1.383,68 96.457 ,19

2 Pneu 900R-20 G8 Und 10 7.283,42 89.839,11

3 Pneu 275-80R22,5 Kely 481 borrachudo Und 40 7.794,78 77.797,08

Und 40 992,644 Pneu 21.5-75R-17,5 CHAO YANG 39.705,68

5 Pneu 215-75R-17,5 STEELMARK AGS 126F Und 40 1.052,80 42.112,O8

6 Pneu 265-70-16 Und 70 778,O1 54.464,96

Und 40 269,72 70.788,7rPneu 175-70-14

Pneu 1.7,5-25 Und 30 5.003,32 150.099,50

Und 30 3.669,77 110.093,029 Pneu 1400-24

Pneu 275-80R22,5 KELY 461 Liso Und 50 1.594,24 79.772,7610

Und 80 749,40 11.951,8111 Camara de ar 1000R-20 bico tarrachante RS

Und 80 1,20,32 9.625,6272 camara de ar 900R-20 bico tarrachante RS

Und 50 57,90 2.895,2713 Camara 750-L6

Und 40 224,85 8.993,941,4 Camara KM 24 ÍR22OA

Und 40 31,2,83 12.51.3,3015 Camara 17,5-25 TR 1175

40 49,13 1.96s,23Protetor Aro 2016

Und 40 37,60 1.504,0017 Protetor Aro 16

Und 40 64,s7 2.582,8718 Protetor Aro 24

Und 40 224,10 8.963,8619 Protetor Aro 25

Und 40 680,81 27.232,4820

-.\ Und 40 793,Lr 3r.724,4427 Pneu 750-16 borrachudo

865.416,86I39

7

8

Aprovo este termo referencia

r4ct
Raimundo NonÂto
Secreúrio de Adm

C àlho
stração

A

iRDO

Und

I Pneu 750-16 liso

f---T-----II

I
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO -
CNPJ: O6.125.389/0O01-88

Pü .TOLHAN' ./'
PROCESSO

DADE

MA

ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DESCRIÇÃO DOS ITEN§

lTEM ESPECIFICAÇAO MARCA QUANT VALOR
LNITARIO

VALOR
TOTAL

0l
02
03

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legisla$o nele indicada,
propomos os valores acima com validade da
proposta de _
com pagamento atraves do Banco
Agencia n' COMC n' . na
Cidade de

dias,

Cidade-LtF, de de 2019

Valor Total da Proposta: RS valor por
extenso). Prazo de Entrega._
Nome por extenso do repÍesentante

RG n'
SSP- CPFÀ{F:

no. CARIMBO E
ASSINATURA DO REPRESENT ANTE LEGAL
DA EMPRESA,

legal

ül

I
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MODAIIOAD E

SIO:

PRAçA BERI{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO _ SAO É
CNPr: 06.125.389/0001-88

ANEXOI[

MTNUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO-MA
REF. EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA
MODALIDADE DE PREGÃO N'. OO5i2O19

- TIPO MENOR PREÇO POR rTEM.

Nós, abaixo assinados. nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a) portador(a) do R.G
no /SSP CPF n' a nos repÍeseotar Junto a

PREFEITI,,'RA MLTNICIPAL DE S BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e

Documentos Complementares de Habilitação para o PÍegão Presencial SRP N'. /2019, marcado para o dia
I l20l9, às 08:00 horas, o(a) qual tem amplos poderes para representaÍ a empresa outorgante, formulaÍ

ofertas e lances vertais, negociar preços, d«larar a intenção de inteÍpor Íecurso, renunciar ao direito de interposição
de recursos e praticsÍ todos os demais atos pertinentes ao certame. Local, ___l __J_ Assinatura do
Íepresentante legâl sob carimbo RG: CPF: CNPJÀ,ÍF da empresa.

OBS. Deverá ser reconhecida a firma em caso de representaÉo por meio de procuração paÍticular

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/'IúF
CNPJÀ{F da empresa


