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VISÍO:

EDITAL DE LICITAÇAO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NA OO7/20I9
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9. 2OI9OIOO8
(Pregão Presenciai para contrataçào de empresa para fomecimento de serviços de cópias e encademaçào para
atender a demanda das secretarias do MuúcÍpio de Sào Bernardo, Estado do Maranhào).

ABERTURA: 1l de fevereiro de 2019. às 08:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitaçâo: siruada temporaúamente na siruada na Av. Barão do fuo BEnco S/N - Em
frente ao Posto BR- Celrro - São Bernardo-Ma.

A Prefeitura Municipal de Sâo Bemardo, Estado do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado pela Portaria
003 de janeiro de 20i9 torna públÍco, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo
licitatório, na modalidade PREGÃo PRESENCIAL. tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, o referldo Pregào sera
regido pela Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n' 1.555, de 08 de janeiro de 2000, Lei
Complementar n0. 123/2006 e pela Lei n' 8.666, de 2l de junho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas condiçÕcs e
cxrgéncias estabelecidas neste edital.
C)s documentos de credenciamento, a declaraçào de atendimento aos requisitos de habilitaçao, a proposta de
preços (envelope l) e a documentação de habilitaçào (envelope 2) deverào ser entregues no endereço acima citado,
até às 08:00 horas do dia ll de fevereiro de 2019, ou no primeiro dia útil subseqúente, na hipótese de não haver

expedienrc naquela data, ocâsiào em que se dará inicio ao credenciamento dos licitantes

e

aos demais

procedimentos peúinentes.

l

Do oBJETO

LI - O presente Pregão Presencial tem como objeto contratação de empresa para fornecimento de sewiços dc
cópias e encademação para atender a demanda das secretaúas do Municipfu de Sào Bernardo, Estado do
Maranhão.
I.2 - A quantidade dos Produtos/Sen iços indicada no Termo de Referência ú apcnas estimativa de consumo, e seri
solicitada de acordo com a necessidade dos órgâos Participantes, podendo ser utilizado no todo ou em parte.

l.l 2

-

O Valor máximo esrimado desta licitâçâo enconaa-se disponivel no anexo I deste Edital.

DA DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRIA
Para conrrataçào de empresa para fornecimento de serviços de cópias e encademação para as

Secretarias Municipais conforme dotaçào abaixo

I\,ÍANUTENÇÀO DA SECRETARIA DE ADI\,ÍINISTR.AÇÁO E FIN-ANÇAS 04,I
3]9039 OOO_ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJURÍDICA
MANUT, E FUNC, DO ENSINO FUND. 40% 12.]6I,0832,2i97,0000
]390]9 OOO- OUTROS SERVIÇOS DE TERCETROS PESSOAJURÍDICA
MANUTENÇÀO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOLÁ 12.365.0832.2103.0000
]390]9 OOO- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJURiDICA
NTANUTENÇÀO DA EDUCAÇÁO DEJOVENS E 12.166.042r.2105 0rl0r]
]]90]9 OOO_ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA
\{ANUTENÇÃO DÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO l2 161.00j0 lr)l).0ir00
]]90]9 OOO_ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJURÍDIC.{
MANUTENÇÁO DA SEC. DE SAUDE 10.r22.0050.2054.0000
139039 OOO- OUTROS SERVIÇOS DE TERCETROS PESSOAJLIRiDICA
MANUTENÇÁO DO FUNDO MUNTCIPAL DE SAÚDE 10.101.0140.t015.0000
ll9019 ooo- ouTRos sERVtÇos DE TERCEIROS PESSOAJURÍDICA
MANUTENÇÀO DÁ SEC. DE ASSISTÉNCtA Sr)CtAL 08.122.0050.1073.0000
319039 000- ouTRos sERVIÇos DE TERCEIROS PESSOAj LTRiDTCA
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] _ DA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar da presente licitaçào quaisquer empresas legalmente constituÍdas, do ramo de atividade
compativel com o objeto da Licitaçao, e que se apresentarem, até às 08:00 horas do dia ll de fevereiro de 2019 o
Pregoeira, em sessâo pública, no endereço constante no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes I e 2;
b) a declaraçào de que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente procedimento licitatório,
conJorme modelo anexo, em separado dos envelopes I e 2;
c) a proposta de preços (envelope l);
d) os documentos de habilitaçâo (envelope 2).

3.2

- Nào poderâo participar desta licitaçào

as empresas:

1.2.1 - Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidaçào e em consórcios
de empresas, qualquer que seja sua formâ de constituição;

3.2.2 - Que por qualquer motivo teúam sido declaradas inidôneas por qualquer órgão dâ Admiústraçào Pública,
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei n0 8.666/93, salvo asjá reabilitadas.
3.2.3 - é vedada, a partir da habilitação, a manutençào, aditamento ou prorrogação de contrato com empresa quc
venha 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, clo poder publico
municípal.

3.2.4 - Empresas que não tenham o CNAE (Classificaçào Nacional de Atiüdades Econômicas) compativel com o
objeto da licitaçao.

4

DO CREDENCIAMENTO

4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeira, será realizado o
credenciamento do interessado ou seu representânte legal. Para tanto, obrigatoúamente, será necessária a
apresentação dos seguintes documentos:
4.1.1

-

Ato consdrutivo, estatuto ou contrato social em \4gor, acompaúado da alteração/aditivo evenrual

da

gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constiruri\o consolidado, devidamente registrado,
em se rratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de
eleiçóes de seus adrninistradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder
para tal, comprovando esta capacidade juridica;

4.1.2 - Procuração parricular ou carta de credenciamento, com firma recoúecida e com avcrbação da Junta
comercial do Estado do MaraúãoiMÁ, podendo ser utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes
para representar o licitânte, expressamente quanto à formulação de lances verbais e a praticar todos os demais f,tos
inerentes ao Pregào, acompaúada, conforme o caso, de um dos documenlos citados no subitem 4.1.1;

4.1.3

-

Comprovar

o

seu enquadramenro colrlo Mi

apresentação de Cenidao expedida pelaJunta Comercial,
de 2007, expedida pelo Depaftamento Nacional de Regis
microempresa e empresa de pequeno porte que tenha inte
regimes ou utilizar e se beneficiar do natamento difere
disposto na Lei Complementar n0 123, dc l4l12/2006, COM DAT

r

Empresa de Pequeno Porte, mediante
Instruçào Normativa no l0l de 30 de abúl
mércio DNRC, exigida somente para
rovar seu enquadramento cm um dos dois
na presente Licitação, na forma do
EN'ÍISSÃO A PARTIR DE NIAIO DE 20II

4.1.4, para fins de conÍirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuraçào por
instrumento público, na hipótese de representaçào por meio de prepostos;
4.2 - O representânte da Iicitante presente à sessào deverá enúegar o Pregoeira o documento de credenciamcnto
juntamente com a respectiva cédula de ídentidade ou equivalente e CNPJ da empresa atualizado, bem como a
declaraçào de atendimento aos requisitos de habilitaçao, em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e
'Documentos de Habilitaçào".
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4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderào ser aprescntados em oúginal, os quais farào partc do
processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou conferido
por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorer da sessão de licitaçáo, ou publicaçào em órgão
da imprensa oficial, observados sempre os respcctivos prazos de validadc;

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

A nào apresentação ou inco[eçào de qualquer documento de credenciamento, bem assim o nf,o
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessào, inüabilizará a pârticipação do (s) licitante (s)
no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopcs podcrá (ào) assistir apenas como ourinte (s). nào
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observaçào em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no
desenvolümento dos oabalhos, ressaltando que quando a documentacào de credenciamento estiver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (l ou 2), o respectivo envelope será ennegue ao Licitante que estará autorizado a
abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se enconÍa no recinto, com o intuito de
ampliar a disputa;
4.5

4.6 - Na ausência de credenciamento, serào mantidos os valores apresentados na proposta escúta, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.

- Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes perrnaneçam na sessào até a conclusào dos
proceümentos, inclusive assinando a ata respectivâ, sob pena de decadência do direito ao recurso.
4.7

-

4.8

Após o credenciamento, o Pregoeira declarará a abermra da sessão e não mâis serão admitidos novos

proponentes.

5- DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÔES E DOS ENVELOPES
5.1.

Abertâ

a sessâo

públÍca, os Ínteressados ou seus representantes, deverâo apresentar o Pregoelra:

e Funcionamento que indique todos os dados pertinentes deverá r'ir
acompaúado no mÍnimo de 03 (rrês) fotogafias coloridas da sede da empresa licitante da área externa (fachada) e
intema (escútório e/ou de1úsito etc) comprovanclo que a empresa possui local e instalaçôes adequados e
compatiyeis para o exerclcio do ramo de atividade. Estes documentos deverào ser apresentados FORA dos

5.1.1

-

Declançâo de localÊaçâo

envelopes exigidos no subitem....

Declaraçâo de cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo estabelecido neste edital,
apresentada FORA dos envelopes eúgidos no subitem 5.1.1
5.1.2

-

e

- 02 (dois) envelopes distintos contendo a proposta de preços e os documentos de habilitaçáo,
devidamente fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados, além da Razâo social da Licitante, os seguintes dÊeres:
5.1.3

ENVELOPEI PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL

NO

OO7/20I9

RAZÃO SOCIAL, CNPJ DA PROPONENTE)
EI.,IVELOPE 2 _ DOCUMENTOS DE HABILITAÇÀO
PREGÁO PRESENC1AL NO OO7I20I9

RAZÀO SOCIAL, CNPJ DA PROPONENTE)

6
6.1

DA PROPOSTA DE PREÇOS

- A proposta de preços deverá:
- Preencher, necessaúamente,

os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de ediçâo eletrôúca de textost
b) atender às especificaçôes míúmas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo I;
6.1.1
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VISTO:

c) conter a cotaçâo de preço unitário e global, em real, incluÍdos todos os impostos, taxas e demais encargos
pertinentes;

d)

estar datada e assinada por pessoa juúdicamente habilitada, de aceitação tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da füal ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nora fiscal
referente a execuçâo do serviço ora licitado, indicaçào essa, indispensável para efeito de empeúo da despesa e
realização do pagamento nos termos deste edital;
l) Prazo de entrega dos produtos e serviços, de acordo com o termo de referência

g)

Prazo da validade da proposta nào supeúor a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar dc sua data de

apresentaçào;
h) Data e assinatura do representante legal.
i) (nào será aceito proposta em papel contÍnuo)
6.2

-

Nâo será aceita oferta de produto com caracteústicas üferentes das indÍcadas no Anexo I deste edital.

6.3

-

A apresentaçào das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condiçôes estabelecidas

neste edital, tais

6.4 - os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas íncidentes sobre o objeto Iicitado, tais como impostos, tarifas, taras, fretes,
seguros etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser supúda pelo representante legal da licitante no curso
da sessào;

d)

havendo divergência entre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso. serão

considerados váIidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa jurÍdica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal informação
poderá ser supída posteriormente, caso o licitante veúa se sagrar vencedor do certame;

6.5 - uma vez abertas as propostas, nâo serão admitidos cancelamentos, retifÍcaçÕes de valores, alteraçôes ou
altemativas nas condiçÕes/especificaçôes esripuladas. Nào serào consideradas as propostas que contenham
entrelinhas, emendas, rasuras ou borróes que não estejam ressalvados;

- o nào atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, obsen'adas as condiçoes preüstas no
subitem 15.6 e 15.7 deste eütal, implicará na desclassificaçào do licitante.
6.6

7_ DAHABILITAÇÀO

- Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, delerão apresentar a documentaçeo de
Habfitaçào que deverá ser entregue em 0l (uma) via, no ENVELOPE N 02, der.idamente fechado e rubúcado no

7.1

fecho. contendo os documentos determinados no item 7.1 deste edital.
7.2 Encerrada a etapa comperitiva e ordenada as ofertas, o
os documentos de habilitação da licitantc que apresentou a me

áa
a.

abertura dos envelopes contendo
procedendo a sua habilitaçào ou

inabilitaçào.

- Relativos à habilitaçào juúdica:
- Registro Comercial, no caso de empresa lndividual;
b)- Ato constirutivo, estaruto ou conüato social em vigor, devida
7.3.

a)

registrado, em sc tratando de sociedade
comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhando de documentos de eleiçào de seus administradores;
b.l) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as altcraçÕes ou da consolidaçào respectiva;
b.2) Certidao Simplificada e EspecÍfica daJUNTA COMERCIAL
c) - lnscúção do ato constiturivo, no caso de sociedade civil, acompaúada de prova de diretoúa em exerciciot
d) - Decreto de autoízação, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais. e âto

de registro ou autoúzâçâo para funcionamento expedido pelo órgào competente. quando a atiúdade assim o
exigir.
e) - Alvará de localizaçào e funcionamento
7.3.1

- emitido

pelo Poder Erecutivo N,lunicipal.

- Relativos à Regularidade Fiscal

a) Prova de Inscúçào no Cadasrro Nacional de PessoasJuridica (CNPJ):

Plír

. rur-riA N.

2/)zz/.t,n-'
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CNPI: 06.125.389/0o01-88
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contdbuintes Federal, Estadual e Municipal,

se houver relatÍvo ou sede da
licitante, perrinente ao seu ramo de atiüdade e compatÍvel com o objeto da licitação;
c) Prova de Regularidade para corn as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede dâ licitante,

ou ourra equivalente. na Íorma da lei:
c.l.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

o Certidão Conjunta de Túbutos Federais e quanto â Diúda Ariva da Uniào.
c.2) faz pane da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:
o Ceúdâo Negativa de DébÍto Fiscal (CND)
. Certidâo Negativa de lnscrição na Divida Ativa.
c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidão quanto à Diüda Ativa do Municipio
o Cenidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN
o Alvará de Localização e Funcionamento,
d) CRF - Cerrificado de Regulaúdade do FGTS, com validade

na data de apresentaçào da proposta.

e) CNDT -. Ceúdao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumpímento à Lei l2.440l20ll e à
Resolução Adminisnativa no \.470l20ll, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tst jus.br/certidao, arualizado o art.29, V da Lei 8.666/91.
7.3.2. QUALTFTCAÇÀO

-rÉCUrCe:

a) Comprovaçào de aptidao para desempeúo de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas com o
objeto ü licitaçào, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoa juúdica de direÍto público ou
púvado.
7.3.3

-

Relatívos

à

qualificação econômico-financeira:

a). Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de
execução patúmonial, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes.

b)

Balanço Pâtrimonial e demonstraçÕes contábeis exigÍveis nos termos da lei, que comprovem a boa situaçào
financeira do licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços proüsórios

c)

Certid.ão simplifícada da Junta Comercial do Estado do Maranhão

- JUCEMA, de acordo

com o art l0 do

r.lecreto no 2].040/2005, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhio, referente a ess€ ano.

d) No caso em

que a sede da Licitante seja em oura Unidade de Federaçào, terá quc apresentar a certidào
simplificada daJunta comercial do Estado, sede da empresa.

e.1).

Deverá conter o Selo da habilitaçáo Profissional - DHP e/ou anexar o Certificado de Regularidade
Profissional, expedida pelo Conselho Regional, e dentro de sua

e.2).

Tenno de abertura

e

encerramento

-

Os licitantes fomecedores deverào anexar no envclope cle Habilitaçào (Docu entaçâo Complementar).
es cabÍveis, de que
declaraçôes, deüdamente assinadas pelo representante legal da empresa. sob as penal
a) Declara iaeístencia de faro superveniente impeditilo de habilitaçao, na forma do Art. 12 § 20, da Lei 8.666/91
(modelo anexo)
a.l) No caso de rnicro-empresa e empresa de pequeno poúe que, nos terrnos da LC 12112006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencir-rnada. como ressalva, na
7.3.4

supracitada declaração;
b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho nonmo,
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na conüçào dc aprendiz, a partir de 14
anos, nos termos do fut. 70, XXXIII, cla Consriruição Federal e Án. 27, V, dâ Lei 8.666/93 (modelo anexo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo
funções de gerencia, administração ou tomada de clecisào. (rnodelo anexo);

7.4 - os documentos necessários à habütaçào deverão serem apresentados por qualquer processo de côpia
autenticada por cartôrio competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, obsen ados ssmpre os
respectivos prazos de validade; nào poderão ser em hipótese nenhlrma autenricada por scn'idor desta Comisslo.
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7.5 - todos os documentos apresentaôs para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do
CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser obsen'ado o seguinte:

-

7.5.1

se o

licitante for

a

matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou;

- se o licitante for a filial, todos os documentos deverào estar com o número do CNPJ da filial, bem assim
quanto ao Certifícado de Regulaúdade do FGTS, quando o licitantc tenha o recolhÍmento dos encargos
7.5.2

centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorizaçào para a centralizrçào,
ou:

- se o Licitante for a matrÊ e o fomecedor do bem for a filial, os documentos deverào ser apresenrados com o
número de CNPJ da matriz e da fiIial, simulraneamente;
7.5.3

7.5.4 - serào dispensados da apresentaçào de documentos com o núm€ro do CNPJ da filial aqueles documentos
que, pelâ própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

- o não atendimento de qualquer exigência ou condiçào deste item, observadas as condiçôes previstas nos
subitens 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitaçào do licitante;
7.6

8

- DO PROCEDIMENTO

- No dia, hora e local designados neste instrumento, nâ presença dos lnteressados ou seus representantes
legais, o Pregoeira receberá os documentos de credencíamento, a declaração de atendimento aos requisitos de
habilitaçào, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope I) c os documentos de habilitação (envelope
2):
8.1

- depois da hora marcada, neúum documento e/ou proposta serào recebidos pelo Pregoeira, pelo que se
recomenda que todos os interessados em pafticipar da licitaçào estejam no local designado 15 (quinze) minutos
antes do refeúdo horáúo, bem como de propostas,/documentaçào que nâo se façam acompanhar de representante
do licitante deúdamente credenciado;
8.2

- após a verúcaçâo dos documentos de credenciamento dos representantes dos Licitantcs, serào abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificaçào da conformídade
das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com cxceção do preço, dcsclassificado-se as
incompatlveís;
8.3

- no curso da sessâo, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da
ofena de valor mais baixo e os das ofenas com preços até l0% (dez por cento) superiores àquela poderã.o
fazer novos lances verbais e sucessívos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamaçào do vencedor;
8.4

8.4.1

-

8.4.2

-

a oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na
ordem decrescente dos preços;
dos lances ofertados não caberá retrataçào;

úor, poderào os autores das
8.5 - nào havendo pelo menos três ofertas nas condiçr3es definidas no subitem
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quâisquer que sejam os
preços oferecidos (havendo empate nesta condição todos parriclparào da ctapa de lances verbais);
8.6 - em seguida será dado irúcio à etapa de apresentaçâo de lances verbais pelos proponentes, que deverào ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;
8.7

-

o Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de íorma sequencial, a apresentar
partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente

lances verbais, a
de valor;

8.8 - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, impljcará na manutençào do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
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- caso não se reúzem lances verbais por todos os Licitantes, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
8.9

8.10

-

o encerramento da etapa competiliva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes manifestarem

seu desintetesse em apresentar novos lances;

declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o nenor preço apresentado, o
Pregoeira verúcará a oconêncÍa do empate previsto no item I2.5 deste Edital, para em seguida, examinar a
aceltabilidade da púmeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
8.11 -

8.12

encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeira procederá à aberrura do envclope
contendo os documentos de habfitaçào apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificaçào do
arcndimento das condiçoes fixadas no edital;
8.13

- no caso de inabilitaçâo

do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados

os

documentos habilitató os do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que um licitanle, dentre aqueles que pafiiciparam da etapa de lances verbais, atenda às condições fixadas neste

edital:
8.14 - nas situaçôes preústâs nos subitens 9.9,9.11 e 9.11,
proponente para que seja obtido preço melhor;

o

Pregoeira poderá negociar diretamente com o

- verificado o atendimento das exigências füadas neste edital, será classificada a ordem dos licitantes sendo
declarado vencedor e adjudicatáúo aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;
8.15

8.16 - o Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais Licitantes contendo os "Documentos de
Habilitaçào", durante prazo de vaLidade das propostas (60 dias a contar d-r apresentação no certame). Apos, as
empresas poderào retirá- los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que
nào se habilitarem para ofertar lances verbais poderâo, ao encerramento da sessào, desde que nâo haja
manifestaçÀo de interposição de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes;
8.17 - da Sessão Pública será larrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os
Licitantes presentes.
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DO RECEBIMENTO
conforme item'5. DÁS CONDIÇÕES DE FoRNECIMENTo/ÊNTREGA Dos PRoDUTOS'e seguintes

9.1

do Aaexo I
10

- Termo

de Referência deste Edital.

- DOJULGAMENTO

DAS PROPOSTAS

1O.l - Esta licitaçào é do ripo MENOR PREÇO, em estúta obsen'ânÇia do
Decreto n" 3.555/2000:

10.2

to no inciso V do art. 8'do

serão desclassifÍcadas as propostas que não atendam as exigências e condiçôes deste edital;

- será considerada mais vantajosa para a Administraçào e, consequentemente, classificada em púmeiro lugar,
propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condiçOes deste edital, apresente o preço máximo aceitá\,el
pela Adminisaação.
10.3
as

10.4 - havendo absoluta igualdade de valores enue duas ou mais propostas classificadas, após os lances verbais, se
for o caso, o Pregoeira procederá ao desempate, através cle sorteío, na forma do disposto no § 20 do artigo 45 da Lei
no 8.666/93:

10.5

será assegurada, como critéúo de desempate. preferência de contratação para as microempresas
- EPP, nos seguintes termos:

empresas de pequeno porte

-

ME

e
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10.5.1- entende-se por empate aquelas situaçÕes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada;
10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a rnicroempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova
proposta no prazo máimo de 5 (cinco) minutos após o encerramento clos lances, sob pena de preclusào;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a" deste ircm,
serào convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.5.1, na ordem
classificatória, para o exercÍcio do mesmo direito;

c) no caso de equivâlênciâ dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte quc se
encontrem nos intervalos estabelecido no subitem ll.5.l, será realjzado sortelo entre elas para que se idenrifiquc
aquela que púmeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contrataçào nos termos previstos na letra "a" deste item, o objeto licitado

será adjudicado

em favor da proposta orighalmente vencedora do certame;

e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial nào tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno pone,

10.5.3- no caso de divergência enrre o valor numéúco e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este
último, e enúe o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor uútário.

II _ DO DIREITO DE PETIÇÃO

ll.l - No prazo de até 02 (dois) dias úteis ântes da data flxada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impu8nar este instrumento convocatóúo, cuja petiçào develi ser
dirigida o hegoeira;

ll.l.l - caberá

o Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 48 (quârenta e oito) horas;

ll,l.2 - acolhida

a

petição conffa o âto convocatório, será designada nova data para

a

realizaçào do certarne;

Il,2 - declarado

o vencedor do certame, qualquer licÍtante poderá manifestar imediata e morivadamente a intenção
de reconer, com registro em ata da sÍntese das suas razôes, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
úteis para a apresentação das razões do recurso, podendojuntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra razÕes em igual número de dias, que começarào a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada ústa imediata aos autos;
nâo terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoúdade superior, Secretário de
Administraçâo. por intermédio do Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisào, em 5 (cinco) dias úteis ou,
nesse periodo, encarninhá-lo (s) a autoridade superior, deridamente inÍorrnado, para apreciaçào e decisào, no
mcsmo prazo;

ll.3 - o(s) recurso(s), que

ll.4 -

de aproveitamento;

o acolhimento de recurso importará a invalidaçào apenas do
I

ntais, a autoridadc compçtcntc
ll.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificaçào e a quantidade de

homologará

fornecedores.

ll.6 -

falta de maúfesração imediah e motivada do (s) Iicitante (s) na sessào importará a decadência do direito
de recurso e a adjuücaçào do objeto da licitaçào pelo Pregoeira ao vencedor;
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DO PAGAMENTO

l2.l

- C) pagamenro será efetuado nos termos do item'6. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO" do Anexo [ - Termo de
Referência, anexo a este edital.
12.2 O pagamsnto ssrá feito através da funcional programática do exercÍcio de 2019.

I]. DAS PENALIDADES
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lftft,

l3.l A Iicitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condiçÕes do presente Pregâo ficará sujeita
às penalidades

preústas no art.

fl

da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. 86 e 87 da Lei no. 8.666i93.

- A recusa do adjudicaúúo em atender qualquer convocação preústa neste insrrumenro

13.2

convocatório

sujeitará o mesmo as penalidades, garantida préúa defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido pela
área competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei;

- o valor resulEante da aplicaçâo da multa preüsta será cobrado pela via administrativa, devendo ser recolhida
no prazo máximo de l0 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comuúcâçào, ou, se nào atendido,
judicialmente, pelo rito e com os encargos da execuçào fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;
13.3

lf.4 -

o licitante que ensejar o retardamento da execuçào da licitaçâo, nâo mandler a proposta, comportar'se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçào e da ampla
defesa, ficará Ímpedido de licitar e contratar com a Administraçào, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motívos determinantes da puniçào ou até que seja promoúda a reabütaçào perante a própria
autoúdade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fomecedores do Municipio;
13.5 a não-regularizaçâo da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuÍzo dâs sânçôes preústas acima, sendo facultado a Secretaria de Administraçào da
Prefeirura Municipal convocâr os licitantes remanescentes, na ordem de classificaçào, para prestaçào do sen'iço
ora licitado ou revogar a licitaçào.
13.6 Demais penalidades/sançôes sujeitas para quem descumprir quaisquer condiçôes ou eúgências destc edital
e/ou seus anexos estão disciplinadas no item I " DAS SANÇÔES", do Anexo I deste edital

I4 _ DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

l4.l - Após a declaração do vencedor da lícitaçao,
interposiçâo de recurso,

o

nào havendo manifestação dos licitantes quanto à intençâo dc

Pregoeira adjudicará

o

objeto licitado, que posteriormente será submetido

à

homologaçao pela Secretáúo de Administração;
l4.l.l - no caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisào quanto ao mesmo, a autoridade incumbida
da decisâo adjudicará o objeto lícitado;
14.2 - a Administraçào poderá revogar a Iicitaçào por razÕes de interesse público decorrente de fato supcn'eniente
deúdamente comprovado, pertinente e sufÍciente para justificar tal conduta, devendo anulala por ilegalidade, de
ofÍcio ou por provocaçào de terceiros, mediante parecer escúto e deridamenre fundamentado, nos termos do artigo
18

do Decreto n" 3.555/2000:

- decairá do direito

após

de impugnar os termos deste edital o interessado
julgamento desfavorável, apresentar falhas ou írregularidades que o vl

14.4

- a participação nesta licltaçào

14.3

a

implica na aceitaçào plena c i

condiçôes, bem como na obúgatoriedade do recebimento da Nota de Compra e
máximo de 05 (cinco) dias úteis;
14.5

-

aceitado sem o§eção, venha,

respectivas exigências

e

Nota de Empenho, no prazo

o Pregoeira, em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a

instruçào do processo;
14.6 - não serâo considerados motivos para desclassificaçào, simples omissôes ou erros mateúaís nâ proposta ou
da documentação, desde que sejam irrelevantes e nào prejudiquem o processamento da licitaçào e o entendimento
da proposta, e que não firam os direitos dos demaís Licitantesl
14.7

-

as normas

disciplinadoras desta Licitação serào sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa cntrc

os interessados, desde que nào comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança do
fomecimento dos mateúais;

lfir
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14.8

-

na hipótese de ocorrer lapso do Licitante e o mesmo colocar a dcclaraçào de atendilnento aos requisitos dc

habilitaçâo, bem como qualquer ourro documento pertinente à proposta dc preços dentro do envelope de
habilitação, ou úce versa, o respectivo envelope será enrregue ao representante do licitante que estará autorizado a
abri-lo
14.9

e

retirá-la. Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no reclmo.

- o adjudicatário

obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçôes da proposta, os acréscimos ou supressôes do valor
65, § lo, da Lei n" 8.666/91;

inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art.

14.10 - os casos omissos nesta licitaçâo serão resolüdos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposiçôes contidas nas
legislaçoes citadas no preâmbulo deste edital;

t4.ll - os autos do respectivo processo administrâtivo que o ginou este e&tal estâo com üsta franqueada aos
interessados na licitação;
14.12 - a não-regularrzaçào ü documentação, no prazo previsto no acima, implicará decadência do direito à
contrataçâo, sem prejuizo das sançôes preústas no item 15 acima, sendo facultado a Administraçào coNocar os
[citantes remanescentes, na ordem de classificaçào, para a assinarura do contrato, ou rerogar a licitaçào.
l4.lf - o exnato de aúso desta

licitaçâo esmrá publicado no Diáúo Oficlâl do Estado do NIA

Informaçoes adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Comissào Permanente de
Licitaçào nos horáúos de funcionamento da Prefeitura Municipal de segunda a sexta-feira das 08:30 às l2:00 horas.
DOS ANEXOS
Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complement,rrcs entrr si

ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ÁNEXO
ANEXO
ANEXO

I - Termo de Referência:
II - Formulário Padrão de Propostas de Preços;
III - Modelo de Carta de Credenciamento:
IV - Modelo de Declaraçào (Empregador PessoaJ
V - Modelo de Declaraçào para ME e EPP
VI - Modelo de Declaraçáo que cumpre p
Vll l\'Íinuta de Contrato

I

a):

isitos de habilitaçao;

I

Lli\'{A

São Bernardo

-

MA,

19 de

janeiro de 2019.
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TERMO DE REFERENCIA

l. Do oBJE-to

l.l. O presente
e

Pregão Presencial tem como objeto contrataçào de empresa para fornecimento de sen'iços dc cópias
encadernaçâo, destinados ao atendimento das secretarias.

2.

MOTIVAÇÀO

2.1.

3.

Suprir as necessidades das secretarias municipais úsando atender às demandas.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

E

MODALIDADE LICITATORIA

3.1. A conrrataçào, o§eto deste Termo de Referência, der,erá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo presencial
será deúdamente justificado pelo Pregoeira designado para o certame. Ademais tem amparo legal, integralmente,
nas Leis Federais n0 10.520/2002 e n0 8.666/1993, Lei Complementar n0 12312006 e demais legislaçr)es aplicaveis a
este evento e nas condiçôes e e'aigências descritas no Edital e nas demais prescriçoes legais aplicáveis as assunto.

4. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA:
a) A CONTR {TADA deverá fomecer o material conforme a denanda do CONTRATANTE, com as especificaçÕes
do contrato, medianre Ordem de Fomecimento;
b) Responsabilizar-se pela enrega do matcrial no prazo determinado;
c) Realizar os seniços de impressão com mateúal de púmeira qualidaclc,
d) Executar a enuega à medida que forem solicitados pela CONTRATANTTE;
e) Prestar todos os esclarecimentos gue lhe forem solicitados pelo CONTR-ATANTE, atendendo prontamcnte a
todas as reclamaçôes;

OBRIGÁÇOES DÁ CONTRÁTNTE:
a) Efetuar o pagamento à empresa de âcordo com o prazo e forma estabelecidos no Edital.
b) Atestar a inexistência de falhas e imperfeiçÕes no mate al tomecido.
5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

5.1. Os produtos/serviços serào requisitados de forma parcelada,

de acordo com as

necessidades da

CONTRÁTÁNTE e deverão s€r entregues em ate 15 días após a ordem de fomecimento/pedido, na sede do
municipio de São Bemardo;
5.2. As entregas serào parcelas durante o ano de 2019.

5.3.A FiscalÊaçào e aceÍtação do objeto será do órgào responsável pelos atos de controle e administração do
contrâto decorente do processo de licitaçio, através de servidores da Unidade Administrativa em questão,
mediante Portaía. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especlficações, quantidades e
prazo de validade dos mesmos;

5.6. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com
estando sua aceitação condicionada à devida fiscalizaçào dos agentes compctente
cujos preços unitários excedam o valor médio encontrado no mercado

i

ficaçoes exigidas,
rào accitos produtos

5.7. O recebimento se efetivará nos seguintes rcrmos
5.7.1.

Proúsoriamente, para efeito de posterior verificaçâo da conformidade dos produtos com

a

especúcação;

6. DO PAGÁMENTO
6.1. Os pagamentos deúdos serão conforme requisição c entrcg.r dos produtos, ou seja, de modo

6.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota FiscaUFatura com descrição dt, objeto e quantidadc discriminada
e acompanhada da requisiçào dos mesmos.
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6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a
CONTRÁTADO ciente de que as ceúdôes apresentadas no ato da contratação deverào ser renovadas no prazo de
seus vencimentos.

6.4.A CONTRATANTE se obriga a efemar o pagamento nas condiçôes estabelecidas;
6.5. O pagamento será realizado mediante emissâo de nota fiscal, em até 30 (trinta) dias após a enÍega e aceitação
dos produtos;

6.6. Em caso de inegulaúdade na ernissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de
sua reapresentaçào, desde que deúdamente regulaúzados;
6.5. No caso de aplicaçào de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma. A
CONTRÁTANTE poderá se assim entender, descontar o valor de multas por ventura aplicâdas, em quaisquer
pagamentos que realizar à CONTRATADA.
7.

VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7.1.

O Prazo de Vigência da Ata de Registro será de

8. PROCFDTMENTOS

Df FISCALIZAÇÀO

E

12

meses a contar de sua publicação

GERENCIAMENTO

itens deste TERMO DE REFERÊNCIA, a serem contratados após regular procedimento licitatório, serão
objeto de acompanhamento, conaole, fiscalização e avaliaçào por ser,"idor:
8.1. Os

8.2. Os atos preüstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração pública e nào excluem e nem
reduzem a responsabildade da CONTL{TADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade e, na sua
ocorência, não implica em co-responsabüdade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;
8.3. A CONTR-A.TANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do CONTRATO, se em
desacordo com as especificaçÕes e as cláusulas conraruais;
8.4. Quaisquer exigêncÍas da fiscalização inerentes ao objeto do CONTR-{TO deverào ser prontamente atendidas
pela CONTRÁTADA sem ônus para a CONTR-A.TANTE.
9. DAS INFRAÇOES E DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
9.1. A disciplina das infrações e sançÕes admiústrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela
preüsta no Edital.
IO. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
10.2. As despesas ocorrerão por conta da seguinte Dotação OrçamentáriÀ:

N. PLANILHAS ORÇÁMENTÁRIAS
Secretaria de Educação

NR
OI

02
03

DESCRIÇÁO
Cópias

VLR UNIT

QTD

Encadernaçào ate 100 folhas
Encademaçào a parti de 101 fls

VLR TOTAL

80.000

0,21

16.800,00

20.000
20.000

3,50

70.000,00
104.000,00

5,20

190.800.00

SECRETARIA DE SAÚDE
NR

DFSCRÍCAO

0l

Cópias
Encademação ate 100 folhas
EncademaÇão a parti de l0l fls

02

0l

vLR UNIT

QTD
25.00n
5.000
5.000

vLR TOTAL
0,21

5.250,00

1,50

17.500.00

5.20

26.000,00
,18.750,00

N'
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ASSISTENCIA SOCIAL
NR

0l
02

0l

DESCRIÇÀO

VLR UNIT

QTD

Cópias

25.000

i

0,21

i.000
i.000

Encademação ate 100 folhas
Encademaçào a parri de 101fls

VLR TOTAL
15ô oô

1,50

17.500,00

5,20

26.000,00
,18.750,00

Administra ao
NR DESCRI

0l
02
03

o

Cópias
Encadernação ate 100 folhas
Enc{ ãemaçâo a parri de l0l fls

VLR UNIT

QTD

VLR TOTAL

0,lr

25.000
5.000
5.000

5.250.00
17.i00.00
26.000,00

t.50

ilô

.18.750,

Sao

EI,IZA

Bernardo(MA),

19

dejaneiro de 2019
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PREFEITURA MUÍTICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

TflBT
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IDADE

VISTO:

PROCESSO ADMINISTRÁTIVO NA .....-.......-.-.---- CPL- PMSB/MA
- CPL- PMSB/MA
ConErato no

-----

CoNTRÁTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM rÁDO,

A

PREFEITURÁ MUNICIPAL

DE

SAO

BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A EMPRESA: -'

A PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SAO BERNARDO,

\'/

Pcssoa JurÍdica de Direito

Público lntemo, inscrita no CNPJ no 06.125.189/000I-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 861
- Centro, SÃO BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRÁTANTE, nesre aro, rcpresenrada por,
residente e domicillado na cidade de
no uso de suas
---------------,
atribuiçoes legais que lhe confere poderes para celebrar com a
Inscrita no CNPJ:
neste ato representada

----------------empresa:
----------estabelecida
--------------pelo
CPF -------------RG ------------residente e
---------- doravante denominada CONTRATADA. têm
domiciliado na Rua 0--------entre sijusto e pacruado, nos termos contidos na proposta objeto doPP nD --------------------, e PROCESSO
que se regerá pela Lei n.o 8.666/93, mediante as cláusulas
ADMITT-ISTRATIVO Na ----------e

condiçÕes seguintes:

CLÁUSUIÁ PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRÁTO tem por base legal o PROCESSO
- CPL-PMSB, tendo por objeto
independentemente de transcriçào, o Edltal seus anexos e a
Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou

ADMINISTRÁTM Na ---------Integram o presente contrato,
termo que

a dispensou ou

inexÍgiu, ao conüte

ea

proposta do licitante vencedor.

CúUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pela aquisição do objeto contrarual é de R$:
------), qu" Ínclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que
incidam sobre o objeto do contrato.

CLÁUSUIÁTERCEIRÁ - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas deco

contrataçâo da presente

licitaçào correrão por conta de Recursos:
Dotação Orçamentáriâ:
FINANÇAS 04,I22,OO5O.2OI2.OOOO - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM]NISTRAÇÀO E FINANÇAS
]]90]9 OOO_ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJLIRiDICA
I2.]óI,0832.2197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND, 409ô
139039 OO0- OUTROS SERVIÇOS DF TERCEIROS PESSOAJURiDTCA
12.365.0832.2103.0000 - MANUTENÇÁO DO ENSINO INFANTIL.F PRE-ESCOLA
339039 000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCÊIROS PESSOAJURÍDICA
r2.166.042l.2los.OOOO - MÁNUTENÇÁO DÁ EDUCAÇÀO DE Jo\-ENS E ADULTOS
]390]9 OOO- OUTROS SERVIÇOS DE TERCETROS PESSOAJURIDICA
l2. lól.oo50.20l5.0ooo MANUTENÇÁO DA SECRtTARIA DF EDUCACÁO
139039 OOO- OUTROS SERVrÇOS DE TERCETROS PESSOAJURiDICA
r0.r22.0050.2054.0000 - MANUTENÇÀO DA SEC. DE SAUDE
3390]9 OOO. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA
t01.0340.1015.0000- MANUTENÇÃo Do FUNDO MUNTCTPAL DE SALTDE
OOO_ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJURÍDICÁ
08.122.0050.2073.0000 - MANUTENÇÁO DA SEC. DE ASSTSTÊNCrA SOCTAL
339039 000- OUTROS SERVrÇOS DE TERCEIR(rS PESSOA.ItTRIfiICA
IO.

3]90}9
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CúSUTÁ QUARTA - DoS ACRESIMoS E SUPRISSÕES
A CONTRÁTADA fica obrigada a aceitar, nas mcsmas condiçôes contratuÀis, os acréscimos ou supressôcs
que se fizerem necessáúos no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25olo (\1nte e cinco)
por cento do valor inicial aruali,ado do contrato, em observância ao art. 65 § la da Lei 8.666/93.
CLÁUSUTÁ QUINTÁ - Do PRÁzoDEVIGÊNCIA

O presente contrato entrará em vÍgor na data de sua assinatura e findar -se-â no dia ---------l--

--

----l- ----- ---,

podendo ser prorrogado, após mânifestação das panes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme
artlgo 57, inciso I, da Lei n0 8.666/93, e suas alteraçÕes.

CúUSULA SEXTA - DA FISCAIÁZAÇÃo
A fiscalização do Conrrato será efetuada por sen'idor designado pela Secretaria de
que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessáúo à regularizaçào da falta do fornecimento
obsen'ando, bem como propor a aplicaçào das penüdades prer.istas deste instrumento.
CLÁUSULA SÉIMA - Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a
Nota Fiscal deve está deúdamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30

(túnta) dias contados da data do atesto.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamenros, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta corrente da CONTRÁTADA do Banco -------------------------, Agência
Conta corrente -- ------------,rma yez satisfeitas as condiçÕes estabelecidâs neste Contrâto
PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissào ocorrida na documentação fiscal será motivo de
correçào por parte da CONTRÁTADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até
que o problema seja definitÍvamente sanado.
PARÁGRÁFO TERCEIRO - A cada pâElamenro realizado, a CONTRÁTADA deverá comprovar sua
regularizaçào fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Seniço - FGTS. Tal
comprovaçào será feita mediante apresentação de Cenidào negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme ârrigo 55 inciso XIII da obrÍgação dâ contrâtâda de manter, durante toda execuçào do contrato,
em compatibüdade com as obrigaçÕes por eles assumidas, todâs as condiçôes de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
PARÁGRÁFO UARTO - A CONTRATANTE nào pagará juros de mora por âtraso no pagamento,
cobrado através de documentos nao habil, total ou parcialmente, bem como por motlvo de pendência ou
descumprimento de condiçoes contráúas
CI-ÁUSULA OITAVA - DO REAITJSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo
autorizado pelo governo Federal.

CS

cia. se houver aumento

CLÁUSULA NoNA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE
A CONTRÁTÁNTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalÍzar a execuçâo do contrato:
b) Designar um servidor da Secretaria l\,tunicipal de AdmÍnistração que será responsável
pelo acompaúamento e fiscalizaçào da execução do objeto do presente contrato. Ao
servidor designado, compete entre outras obrigaçôes, verificar a qualidade, inviolabilidade
das embalagens, estado de consen'açào e validade dos produtos, anotando em registro
próprio todas âs ocorrências relacionadas a execuçào do contrato determinando o que for
necessáúo a reguiarização das faltas ou defeitos obsen'ados;

?fi,
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c)

Fomecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, medianre solicitaçào escrita
da CONTRATADA, informaçôes adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em rodos os
casos omissos;

d)

As decisoes e proúdencias que ultrapassarem âs competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;

e)

Receber o o§eto do contrato na forrna do art. 73, inciso

ll, alineas a e b da Lei 8.666/93.

CIÁUSULÁ DÉÇIMA - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADÁ
O presente Conrrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:
a) Enrregar os serviços objeto deste contrâto mediante emissào de Nota de Empenho ou

Ordem de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de
Adminisrração, em estrita observância a sua propostâ e ao Anexo VI, obsen ando a
qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administraçâo Municipal na localidade da prestação
do serviço para representá-lo na erecuçâo do contrato e prestar esclarecimentos
necessáúos ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do
fornecimento, e a Secretaria Municipal de AdmÍnistração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente admÍnistrativo, compreenüdo entre 08:00 h as 12:00
como sendo o horáúo administraúvo para tratar sobre o contrato e sen'iços, de segunda a
sexta-feira;

e) Cumprir fidmente o estabelecido nas clausulas e condiçôes do presente contrato e de
seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legÍslaçào em
úgor para perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da
execuçào do contrato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administraçào ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa
responsabüdade em face da fiscalizaçào ou acompanhamento efetuado pela Secretaria
Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substiruÍr, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
contrato em que se verificarem rícios, defeitos ou incorreçÕes resultantes da execuçâo.
CLÁSUTÁ DÉCIMA PRIMEIRÁ - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, por pane da CONTRATADA,
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sançôes previstas na
artigos 8l a 88

PARÁGRÁFo PRIMERo - o arraso injusdficado no cumprimenrir
CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (três ccrrtési
do fornecimento, até o limite de l0o/o (dez por cento).

clc

qualquer das obrigaçÕes ora
no 8.666/93, aplicando nos

eto desre Contrato sujeitará a
por ccnto) ao dia, sobre o valor

PARÁGRAFO SEGUNDO - AIém dâ multa lndicada no parágrafo anrerior, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do
Contrato, as segulntes sançÕes:
a) Advertência;
b) Multa de l0 9o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de panicipação em licitaçào e impedimenro de contratar
com a administração, por prazo nào superior a 02 (dois) anos;
d) Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçào Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

t.Á. .[0L
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e) As sançoes preüstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a preústa na alínea 'b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aphcaçào de quaiquer penalidade será feita comunicação escrira à
CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluÍdas
os casos de aplicaçao das penalidades de advertências e multa de mora.
CLÁSUTÁ DECIMA SEGUNDA - DÁ RESCISÀO
A inexccução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão. com as conseqüências contratuaÍs c

.rs

previstas em lei.

Constituem motivos para

a rescisão deste

Contrato:

a) - o nâo cumprimento de cláusulas contraruais, especificaçÕes, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cIáusulas contraruais, especifj.caçôes, projetos e
Prazos;

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando

a

CONTR-ATANTE

a

comprovar

a

Ímpossibi-lidade da conclusâo da obra, do sen,iço ou do fornecimento, nos prazos
estipulâdos;
d) - o atraso injustificado no inicio da obra, sen'iço ou fornecimento;
e) - a paralisaçào do fomecimento, sem justa causa e préúa comunicação à

CONTRATANTE;
l) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a assocíaçào da CONTRATADA
com outrem, a sessào ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisào ou
incorporaçào não admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo senidor a comissâo
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execuçâo, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execuçào, anotadas na forma do § l0 do
art. 67 desta Lei Federal no 8.666/93;
i) - a decretação ou a Ínstauração de hsolvência civil;
j) - a dlssolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração socÍal ou a modificação da flnalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contratol
l) - razôes de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autorÍdade da esfera admÍnistrativa a que está subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por pane da CONTRÁTANTE, compras, acarretando modificaçâo do
a
5 dcsta lei,
valor inicial do contrato além do limite permitido no § lo
TANTE, por prazo
n) - a suspensào de sua execuçâo, por ordem escrita
de pública, grave
supeíor a 120 (cento e vinte) dias, salvo em ca
s suspensôes que
perturbaçào da ordem interna ou guerra. ou ainda Pf,T
toEalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obúgatório de indenizaçôes pelas su
e conüarualmente
impreústas desmobüzaçôes e mobüzaçÕes e oLltras previstas, assegurado a
do cumprimento das
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela sus
obrigaçôes assumidas até que seja normalizada a situaçào;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos deüdos pela
CONTRÁTANE decorrentes dos fornecirnentos já recebidos salvo em caso de
calamidade públÍca, grave perturbaçào da ordem intema ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçôes
âté que sejâ normalizada a situaçàol

PARAGRÁFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão fonnalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditóúo e a ampla defesa.
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PARÁGRÁFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administraçào nos casos enumerados
nas alÍneas 'a a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as pârtes, reduzidas a termo no processo da licitaçào,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislaçào.

CúSULA DÉCIMA TERCEIRÁ - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os seniços deverâo ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PARÁGRÁFO PRIMEIRO - O objero do contrato será recebido conforme C[áusula Décima, sendo que os
sen'iços que não satisfizerem as condiçÕes citadas na proposta c no edital serào recusados e colocados a
disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRÁFo SEGUNDo

- A critério da Prefeitura Municipal

de sÃo BERNARDo poderá

ser

concedido novo prazo para recebimento dos seniços rejeitado. Ocorrendo a rejeiçào pela 2a vez, o contrato
poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze)
dias comdos, sob o risco de incidir nas penalidades preüstas no Art. 87 da Lei n' 8.666/93;

CLASULA DECIMA QUINTA - DAS ALTTRAÇOES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso prcvisto no art. da Lei n' 8.666/93.

CIÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICACÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinarura, a CONTRATÁNTE providenciará

a

publicaçào em resumo, do presente Contrato.

CúUSULA SÉTIMA - DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhào, será o competente parâ didmir dúvidas
ou pendências resultantes deste Contrato.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Ínstrumento
(três)
larrado em 3
úas de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

sAo BERNARDO(MA),

PREFEITURÁ MUNICIPALDE SAO BE
CONTRATANTE

cNPl
CONTRAT'ADA

]-ESTE\,IUNFIAS

la

CPF:

CPF

Pnr .f uLnÁlt'
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ANEXO II (PAPEL TIMBR"{DO DA E\,IPRESA)

PROPOSTAS DE PREÇOS Licitação n0. 007/2019
Modalídade: Pregao - Tipo: Menor Preço por Item

Consumidor: Prefeitura Municipal de Sâo Bemardo-MA.
LicÍtante:
CNPJ
Teleíone

Fax

E-mail
Endereço:
Cidade

Estado

CEP

DESCRIÇAO DOS ITENS
ESPECIFICAÇÀO

ITE\,,I

QUANT

\:ALOR

VALOR

UNIT,{RIO

TOTAL

0l
02

0l

de

acordo com

os termos do

ato

Valor Total da Proposta: R$

convocâtório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade d,e
proposta de
dias, com
pagamento arravés do Banco _
Agencia no

extenso). Prazo dc Entrega
por
extenso
do

Estando

c/c

de

dc

no
20t9

"' 2',tl:,fl1

legal

_(valor

por

Nome
representante

RG

no.

CPFlMF
n0
CARI\,IBO
E
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
SSP

DA EMPRESA,

I
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ANEXO III
I\4INUTA DE CARTA t]E CREDENCIA\IENTO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITLIRÁ ML NICIPAL DE SÃO BFRNARDO \1A
REF. EDITAI DE LICITAÇÀO PUBLICA

MODALIDADE DE PREGÀO

- TIPO MENOR

NO, OO7/20I9

PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a).
. portador(a) do R.G no
/SSP
, a nos representar junto a PREFEITURA MUNTCIPAL
, CPF
DE SÀO BERNARDO, a fim de pafticipar dos rrabalhos de aberrura das Propostas e Documentos Complementares
de Habilitação para o Pregão hesencial Na. _/2019, marcaclo para o dia /-/2019, às 08:00horas, o(a) qual
tem amplos poderes para representar a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais, negociar preços,
declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos c praticar todos os demais
Assinatura do representante legal sob carlmbo RG: CPF:
atos pertinentes ao certame. Local, _/_/-

n0

CNPJ/MF da empresa.
OBS. Deverá ser recoúecida a firma em caso de representação por meio de procuraçào particular.

Assínatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

I

ir'i

. ÉÜLHA N,

I PROC ESSc

I Noon LIDADE

PREFETTURA MUNTCIPAL DE SAO BERN

EsrADo oo

unmurÃo

TWSo

CNPJ: 06.125.389/0001-88
ÁNEXO IV
MODELO DE DECLÁRAÇÃO (Empregador PessoaJuúdica) (papel timbrado da empresa)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀo BERNARDo-MA,
Ref. Eütal de Licitação na Modalidade hegào
No. 007/2019

- Tipo menor preço por item.
DECLARÁÇÃO
l

MunicÍpio/Estado

sediada

na

nsc n

no _,

por intermédio de seu

til

no

Bairro _,
representante legal

CNPJ

CEP

o (a)

na

_
Sr.(a)

cdocÉF,,0
Pregào Presencial nq. 007/2019, DECIÁRA, sob as penas da Lei, que:
- Está ciente da obígatoriedade de declarar a supeweniência de fatos impeditivos da habilitaçào;

-'Portado:ifu?::'itri:]:il.:Ífi,i-"".;;ç,-,d"""i:ka

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de t8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso
ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condiçào de aprendiz, a parrir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXtll do art. 7§ da Constiruiçào Federal e Inciso V, An. 27 da Lei 8666/91,
com relaçào determinada pela Lei n0. 9.854/1999.

- Nio possui em seu quadro de pessoal scnidor público do Poder Execurivo N{unÍcipaVEstadual exercentlo
funçôes técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisào, (inciso III, do art. 9a da Lei 8666/41
e inciso X, da Lei Complementar n0. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma
do § 2', art. 32, da Lei no. 8666/93;
Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno Porte que, nos termos da LC 12112006, possuir alguma
restrição na documentaçào referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaração.
Local e data

Assinatura do Representante Leqal sob carimbo
RG:

CPFiNÍF
CNPIr'\'1F da empresa

q

Pli ...,.i;,"r,r
PROCESSO

MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: O6.125,389/0001-88

IO:

ANEXO V

REQUERIMENTO DE BEMFICIO DO TRÁTAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÀO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 1231 2006.)

ponador (a) da Carteira de ldentidade R. G.

Eu,

do CPF/MF no.

_,

representante da

empresa

n0

SSP/

e

CNPJ/MF n0

solicitamos na condiçào de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
quando da sua participação na licitação, modalidade rJe Pregâo Presencial na /2019, seja dado o tratamento
diferenciado concedido a essas empresas com base nos arrigos .12 a 4j da Lci Complementar n0. l2112006.
Declaramos ainda, que nào existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 40 do anigo
- Federal n0. 12312006.
da Lei Complementar

30

Como prova da refeúda conüçào, aprcsentamos em documento anexo, CERTIDÀO emitida pela Junta
Comercial para comprovaçào da condiçào de Microempresa ou empresa de Pequeno Port.
de

2019

Assinatura do representante legal sob caúmbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

lrr,
PROCESSO

MODALIDADE

PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

noo.

ANEXO VI

(\4ODELO DE DECLA.R-{ÇÀO DANDO CIENCIA DE QLiE CUNlPRE PLENA\IENTE OS RIQUISITOS DE

HABILITAÇAO)

Declaramos em atendimento ao preústo no Edital de Pregao no. _/2019, que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação exigidos para participaçâo no presente ceftame.
Local e data

Assinatura

e

Carimbo Representante Legal

