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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
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EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL- NS OO6/2019

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NS. 2O1901OO7

(Contratação, de empresa pora Íornecimento parcelado de Material diddtico pedagógico), atrqvés do
SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS, destinqdos ao atendimento da PreÍeitura de Sdo Bernqrdo - MA.

ABERTURA: 08 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitação Situada proüsoriamente na Av. Barão do Rio Branco S/N . Em

frente ao Posto BR- Centro - São Bernardo-Ma,

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, âtravés do Pregoeira oficial designado pela
Portaria de janeiro de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto
processo licitatório, na modalidade PREGÃo PRESENCIAL SRP-PARA REGISTRo DE PREÇO, tipo MENoR
PREço UNITÁRIo, o referido Pregão será regido pela Lei n'10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada
pelo Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos n' 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e

Lei Complementar ne. 1,23/2006 e pela Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas
condições e exigências estabelecidas neste edital.

0s documentos de credenciamento, a declarâção de atendimento aos requisitos de habilitação, a proposta de
preços (envelope 1) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endereço acima
citado, até às 14:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2019, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de

não haver expediente naquela data, ocasião em que se dará inÍcio ao credenciamento dos licitantes e aos
demais procedimentos pertinentes.

1 - DO OBIETO

1.1 - 0 presente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de empresa para fornecimento
parcelado de Material didático pedagógico, através do sistema de registro de preços, destinados ao

atendimento das secretarias Municipais do Municipio de São Bernardo, Estado do Maranhão

2 - DOS ANEXOS

ANEXo I - Termo de Referência;
ANEx0 II - Formulário Padrão de Propostas de Preços;
ÁNEXo III - Modelo de Cartâ de Credenciamentoj
ANEX0 IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa lLrrídica);
ANEXo V - Modelo de Declaração para ME e EPP

ANEXo VI - Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitaçâo;
ANEXo VII - Minuta de Contrato.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituídas, do ramo de

atividade compatível com o ob,eto da licitação, conforme o item 6 - Anexo I - Termo de Referencia e que se

apresentarem, até às 14:00 horas do dia 0B de fevereiro de 2019 a Pregoeira, em sessão pública, no endereço
constante no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes 1 e 2;

b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente procedimento
licitatório, conforme modelo anexo, em separado dos envelopes 1 e 2;
c) a propostâ de preços [envelope 1);
d) os documentos de habilitâção (envelope 2).

I

2.1 - Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementares entre si:
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3.2 - Não poderão participar desta licitaÉo as empresas:

3.2.1 - cuia falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de consütuição;
3.2.2 - qJe por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estâdual ou Municipal, regido pela Lei ne 8.666/93, salvo as já reabilitadas.
3.2.3 - é vedada, a partir da habilitâção, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com empresa
que 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, do poder
público municipal.
3.2.4 - empresâs que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Aüüdades EconômicasJ compatíyel com o
objeto dâ licitâção.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - No local, datâ e horâ indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeira, será realizâdo o
credenciamento do interessado ou seu representante legal, Para tânto, obrigatoriamente, será necessáriâ a
apresentação dos seguintes documentos:

4.1,1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo eventual da
gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratândo de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que
estâtutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica;

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

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante
apresentação de Certidão expedida pela lunta Comercial, nos termos da Instrução Normativa ns 103 de 30 de
abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, exigida somente para
microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um dos
dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitâção, na forma
do disposto na Lei Complementâr ne 123, de 14/12/2006, COM DATA DE EMISSÃ0 A PARTIR DE MAIO DE

20t1,

4,1,4, PaÍa fins de confirmação de poderes para subscrevêJa, ou ainda cópia de trasl procuraçao por
instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostosj

4.2 - O representante da licitante presente à sessão deverá entregar a Pregoerra o documento de
credenciamento juntamente com a respecüva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa
atualizado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes
"Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais farâo
parte 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 decorrer da sessão de licitâção, ou
publicaÉo em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

4,4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se manifestar
em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação Iegal, vedada à participação de
qualquer interessado representando mais de um licitante.
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4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o nâo
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s) licitânte
(s) no certame. Neste câso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (sJ, nào
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir
no desenvolümento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentáção de credenciamento esüver, por
lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará
autorizado a abri-lo e retiráJa, lacrando-o em seguid4 uma vez que citado documento se encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputa;

4,6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito
de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4,7 - recomenda-se que todos os representântes dos licitântes permaneçâm nâ sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a atâ respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

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

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

O Pregoeira da PreÍeiara Municipal de São Bernardo
Pregão Presencial SRP ne 006/2079
P roce sso Admini strotivo ne. 2 O 7 9 0 7 00 7
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREçOS tazdo social ou nome comercial do licitante e endereço)

5.1.2 - preencher, necessâriamente, os seguintes requisitos:
a) ser daülografada ou impressa atrâvés de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações mÍnimas do objeto, conforme especiÍicações constantes do Anexo I;

c) conter a cotação de preço unitário e global, em real, incluídos todos os impostos, ta;<as e demais encargos
pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa iuridicâmente habilitada, de aceitação úcita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nota
fiscal referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispensável para efeito de empenho da

despesa e realização do pagamento nos termos deste edital;
5.2 - Não será aceita oferta de p roduto com características diferentes das indicadas no An edital.
5.3 - A âpresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da

estabelecidas neste editâI.
5.4 - os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;

as condições

b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos taxas, ftetes,
seguros etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante no
curso da sessão;
d) havendo divergência entre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso, serào
considerados válidos os vâlores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa jurídica (agência, conta con'ente e bancoJ. A falta de tal
informação, poderá ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame;
5.5 - o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a partir da data constante no subitem 3.1;
5.6 - uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, alteraçôes ou
alternaüvas nas condiçôes/especificâções estipuladas. Nâo serão consideradas as propostas que contenham
entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;
5.7 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas no
subitem 14.6 e 14.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante.

tante,

5.1 - A proposta de preços deverá:
5.1.1 - ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte externa dizeres como os seguintes:

I
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6.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentar a documentaçâo
de Habilitâção que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELOPE N 02, devidamente fechado e

rubricado no fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste editâI.

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

6.3. - Relativos à habilitação iurídica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa indiúdual;
bJ- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus
administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estâr acompanhados de todas as alterações ou da consolidaçâo
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 autorizâção, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e

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

6.3.1 - Relaüvos à Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídica [CNPIJ;
b) Prova de inscriçâo no Cadastxo de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede
da licitânte, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da Iicitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

. Certidão Coniunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da Uniâo.
c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazelda Estâdual:

o Certidão Negativa de Débito Fiscal ICNDJ
o Certidão Nega6va de Inscrição na Diüda Ativa.

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

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

e) CNDT -- Certidão Negâtiva de Débitos Trabalhistâs - CNDT, em cumprimento à Lei 12,440 /20ll e à
ResoluÉo Administrativa ns 1.47O/2Oll, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
,Á'ww.tst.jus.br/certidao, atualizado o art 29, v da Lei 8.666 / 93.

6.3.2. QUÁIIFICAçÃO TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica fornecido pol pessoa iurÍdica de direito público ou privado, deüdamcrte
autenticado e com firma reconhecida, comprovando que a licitante dispões de aptidão para desempenho da
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com ob.ieto da licitâção, conforme

6 - DA HABILTTAÇÃO
O Pregoeira da PreÍeiata Municipal de SAo Bemardo
Pregão Presenciol SRP ne 006/2019
Processo Adminisfr'ativo ne. 20 790 7007
Envelope 2 - IIABILITAÇÃO (razão social ou nome comercial do licitnnte e endereço)

I
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preceitua arL 30 inciso II§ 1a e 3a do inciso IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Acompanhado das
notas fiscais.

6.3.3 - Relativos à qualifitâÉo econômico-financeira:

a). Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitânte, ou de
execução 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 situaçâo
financeira do Iicitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços proüsorios.

f) 0 balanço deverá estâr assinado por profissional devidamente regular junto ao seu conselho de Classe e se

apresentar conforme abaixo: e comprovar a boa situaçâo financeira da empresa licitânte seú demonstrada
âtravés de índice financeiro, uülizando a fórmula abaixo, cujo o resultado deverão estâr de acordo com os
valores estabelecidos:

ILC= Ativo CirQlante à 1,0

Passivo Circulante

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 contábeis assim
apresentados:

I - publicados em Diário Oficial ou;
II - publicados em jornal de grande circulação ou;
III - registrados na Íunta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou;
IV - por cópia do Liwo Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitân rma da IN

7, art 6e,n0 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC de 01 de ag
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quand entado o
original do Diário, para cotejo pelo Pregoeira, fica dispensada a inclusão na documen Termos de

Abertura e de Encerramento do Livro em questão.

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

Í3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante
apresentação de Balanço de Abertura ou do último Bâlanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

f.4) Os índices de que trata o subitem "f', item 6.3.3 serão calculados e apresentados 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 üpos socielários, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentaçâo da cópia do termo de

abertura e de encerramento do liyro diário, devidamente registrado pelo órgão de registro de Comércio, onde é

extraído o balanço pakimonial, para Íins de comprovaçâo das informações.

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

ano.

h) No caso em que a sede da Licitânte seja em outra Unidade de F'ederação, terá que apresentar a certidão
simplificada da Iunta comercial do Estado, sede da empresa.

Íor a

dos s
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h,1). Deverá conter o Selo da habilitação Profissionâl - DHP e/ou anexar o Certificado de Regularidade
Profissional, expedida pelo Conselho Regional, e dentro de sua validade.

h.2). Termo de abertura e encerramento.

6.3.4 - 0s licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentação Complementarl,
declarações, devidâmente assinadas pelo representante legal da empres4 sob as penalidades cabÍveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art.32 § 2e, da Lei
8.666193 (modelo anexo)
a,1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma
resEição na documentação referente à regularidade hscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaraÉo;
b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s] com menos de 18 anos, em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 anos, nos termos do ArL 7e, nXIII, da Constituição Federal e Aft 27,V, da 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 tomadâ 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 oficial, observados sempre os
respectivos prazos de validade; não poderão ser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta
Comissão.

6.5 - todos os documentos apresentados para hâbilitação deverão estar em nome do licitante, com o número
do CNP| e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:

6.5.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estâr com o número do CNPI da matriz, ou;

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

centralização, ou;

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

6,5.4 - serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles documentos
que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matrizj

observadas previstas nos

7 - DO PROCEDIMENTO

7.1 - No dia, hora e local designâdos neste instrumento, na presença dos interessados
legais, 0 Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de
habilitaçâo, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1) e os documentos de habilitação
(envelope 2J;

7.2 - depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serâo recebidos pelo Pregoeira, pelo que se

recomendâ que todos os interessados em participar da licitâção estejam no local designado 15 [quinzeJ
minutos antes do referido horário, bem como de propostas/documentação que não se façam acompanhar de
representânte do licitante deüdamente credenciado;
7.3 - após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitanteg serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da

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

seus representantes
I
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conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço,
desclassifi cado-se as incompalveis;
7.4 - no curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da ofertâ
de valor mais baixo e os das ofertâs com preços até 70o/o (dez por cento) superiores àquela poderão fâzer
novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, 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 não caberá retratação;
7.5 - não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das
melhores propostâs, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os
preços oferecidos (havendo empate nesta condição todos participarâo da etapa de lances verbais];
7.6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverâo
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentesj
7.7 - 0 Pregoeira convidará individualmente os licitantes classiÍicados, de forma seqüencial, a apresentar
Iances verbais, a partir do autor da propostâ classiÍicada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de
valor;
7.8 - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
7.9 - caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade entre a

proposta escritâ de menor preço e o valor estimado para a contrataçãoj
7.10 - o encerrâmento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos Iances;
7.11 - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço

apresentâdo, O Pregoeira verificaÉ a ocorrência do empate previsto no item 10.5 deste Edital, para em

seguida examinar a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente
a respeito;
7.12 - encerrada a etapa competitiva e ordenadas âs ofertas, 0 Pregoeira procederá à abertura do envelope
contendo os documentos de hâbilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, para veriÍicaçâo
do atendimento das condições fixadas no edital;
7.13 - no caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os

documentos habilitatórios do licitante com a propostá classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente,
até que um licitante, dentre aqueles que pârticiparam da etapa de lances verbais, atenda às condiçôes fixadas
neste edital;
7.14 - nas situações preústâs nos subitens 7.9, 7 .7L e 7.13, O Pregoeira poderá negociar diretâmente com o

proponente para que seia obtido preço melhor;
7.15 - verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos licitantes
sendo declarado vencedor e adjudicatiírio aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adiudicado o objeto
do certame;
7.16 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de

Habilitação", durante prâzo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certameJ. Após, as

empresas poderão retirá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização d os. 0s licitantes
que nâo se habilitarem para ofertâr lances verbais poderão, ao encerramento da s e que não haja

e por todos os
manifestação de interposição de recurso administrativo, retirar seus respectivos enve

r7.17 - da Sessão Pública será lawada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo

Iicitantes presentes.

B - DO RECEBIMENTO
8.1 - De acordo com a necessidade verihcada 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 para registro formal de preços
relativos à prestação de serviços e/ou aquisiçâo de bens, para contratações futuras da Administração Pública;
9.2 - a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso
para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes,
conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nâs respectivas propostas aduzidas;

-l

I
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9.3 - órgão Gerenciador é todo órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de
Registro de Preços;
9.4 - 6rgã0 Participante é todo órgão ou entidade da Administração Públicâ que participa do procedimento
licitatório para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de Preços;
9.5 - o 0rgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bernardo, através
da Secretâria Municipal de Administração e setor 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 contrataçôes que deles poderâo
advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneÍiciário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de Preços, durante sua ügência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administraçâo
Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão paúicipante do presente
certame licitatório, mediante préüa consulta ao órgão gerenciador.0 quânütativo decorrente das adesões à

ata de registro de preços nâo poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado
na atâ de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do
número de órgãos não participântes que, desde que devidamente comprovada a vantâgem e o cumprimento
das exigências da legislação úgente;
9.9 - homologado o resultâdo da licitaçâo, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitada a

ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares para
assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso
formal de fornecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e

economicidade;
9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no arL 65, da
LeiB.666/93.

10 - DO IULGAMENTO DAS PROPOSTAS

LO.1 - Estâ licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, em estrita observância do disposto no inciso V do arl
B'do Decreto n' 3.555/2000; 10.2 - serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e

condições deste edital;
10.3 - será considerada mais vantajosa para â Administração e, consequentemente, classificada em primeiro

lugar, as propostas que, satisfâzendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço milximo
aceitável pela Administraçâo.
10.4 - havendo absolutâ igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances
verbais, se for o caso, O Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2q do
artigo 45 da Lei ne 8.666/93;
10.5- será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas - ME e

empresas de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:
10.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresen s mlcroempresas e

empresâs de pequeno porte sejam iguâis ou até 5%o (cinco por cento) su
classiÍicada;
10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte fôrma:

proposta mais bem

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será con a apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cincol minutos após o encerramento dos lances, s pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno po rte a forma da letra "â" deste
item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hi
ordem classificatória para o exercício do mesmo direitoi

e do subitem 10.5.1, na

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelâs microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecido no subitem 10,5.1, será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese da não-contratação nos termos preüstos na letra "a" deste item, o objeto licitado será
adjudicado em favor da propostâ originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresâ ou empresa de pequeno porte;

a
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10,5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá
este último, e entre o valor uniúrio e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitário.

77 - DO DLRETTO DE PEruçÃO

11.1 - No prazo de até 02 [dois) dias úteis antes dâ dâta fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnâr este instrumento convocatório, cuja
petiçâo deverá ser dirigida O Pregoeira;
11.1.1 - caberá 0 Pregoeira decidir sobre a petiçâo no prazo de 24 (vinte e quatrol horasj
11.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;
L1.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitânte poderá manifestar imediata e motivadamente a

intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03

ftrêsJ dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demars
licitantes desde logo intimados para apresentar contrâ razôes em igual número de dias, que começarâo a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;
11.3 - o(sJ recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, Prefeita
Municipal, por intermédio do Pregoeira, o qual poderá reconsiderâr sua decisão, em 5 fcinco) dias úteis ou,
nesse período, encaminha-lo [s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, no
mesmo prazoj
11.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
11.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a âutoridade competente
homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores.
11.6 - a faltâ de manifestação imediatâ e motivadâ do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;

12,1 - 0 pagamento será efetuado nos termos do contrato de fornecimento.
12.2 0 pagamento será feito através da funcional programáüca do exercício de 2019.

13, DAS PENALIDADES

13.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer dâs cláusulas ou condiçôes do presente Pregão ficará
sujeita às penalidades preüstâs no art Tq da Lei 10.520/2002 bem como dos arts.86 e 87 da Lei np.8.666/93.
13.2 - A recusa do adjudicaúrio em atender qualquer convocação preüsta neste instrumento convocatório
sujeitará o mesmo as penalidades, garantida préüa defesa em regular processo administrativo, a ser

13.3 - o valor resultante da aplicação da multa prevista será cobrado pela üa admi
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento
não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado
defesa;

devendo ser
unicação, ou, se

contraditório e ampla

13.4 - o licitante que ense.iar o retardamento da execuçâo da licitaÇão, nâo mantiver a proposta, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçâo e da
ampla defes4 ficará impedido de licitâr e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 fcinco) anos,
enquanto perdurarem os moüvos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o câso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do
Município;

72 - DO PAGAMENTO

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;

13.5 a não-regularização dâ documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará decadência do
direito à contratâção, sem preiuízo das sançôes previstas acima, sendo facultado a Secretaria de Administraçâo
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da Prefeitura Municipal convocar os licitântes remanescentes, na ordem de classificação, para prestação do
serviço ora licitado ou revogar a licitação.

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

14 - DAS DTSPOSIÇaES FtNAtS
14.1 - Após a declaração do vencedor da licitaçâo, nâo havendo manifestação dos licitântes quânto à intençào

de interposiçâo de recurso, O Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à
homologação pela Prefeitâ Municipal;
L4.1.1 - no caso de interposiÉo de recurso(sl, âpós proferida a decisão quanto ao mesmo, â autoridade
incumbida da decisão adjudicará o objeto licitâdo;
14.2 - a Administração poderá revogar a licitação por razôes de interesse público decorrente de fato
superveniente deúdamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de oflcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e deüdamente
fundamentado, nos termos do artigo 1B do Decreto n' 3.555/2000;
14.3 - decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem ob,eção,
venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o üciem;
14.4 - a participaÉo nestâ licitaÉo implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e

condiçôes, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prâzo
miáximo de 05 (cinco) dias úteis;
14.5 - 0 Pregoeir4 em qualquer momento, poderá promover diligências obretivando esclarecer ou
complementar a insüução do processo;
14.6 - não serão considerados motiyos para desclassificaçâo, simples omissôes ou erros materiais na proposta
ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não preiudiquem o processamento da licitação e o
entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes;
14.7 - as normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança
do fornecimento dos materiais;
14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitânte e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos requisitos
de habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à propostâ de preços dentro do envelope de
habilitação, ou üce versa, o respectivo enyelope será entregue ao representante do licitante que estará
autorizado a abriJo e retirá-la Lacrando-o em seguida uma vez que citâdo documento se encontra no recinto,
aplicando-se por analogia o disposto no subitem 4.5 acima;
14.9 - o adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões do

valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art 65, § 14, da Lei n" 8.666/93;
14.10 - os casos omissos nesta licitação serão resolüdos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposiçôes
contidas nas legislações citadas no preâmbulo deste edital;
14.11 - os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vistâ franqueada aos
interessados na licitação;
14.12 - a não-regularizâção da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acim licará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 13 do facultado a

Administração convocar os licitantes remanescentet na ordem de classificaçâo, para a as ra do conh ato,s

ou revogar a licitação.
14.13 - o extrato de aviso desta licitação estará publicado Diário 0ficial do Estado do

Informações adicionais poderão o Pregoeira na sala da Comissão Permanente
de Licitação nos horários de funcionamento
12:00 horas.

cipal de segunda a sexta-feira das 08:30 àsPrefei
pre

EI,I
oei

I,IMA

Sâo Bernardo - MA, 17 de ianeiro de 2019

?)
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1. DO OBIETO

Contratação de empresa para fornecimento de material didáüco pedagógico parcelados, através do Sistema de
Registro de Preços, para atendimento da Prefeitura Municipal de São Bernardo.

2. DA ]USTIFIATIVA

Considerando que estamos adentrando um novo início de ano letivo veriflcamos a

necessidade de adquirirmos materiais didáticos pedagógicos para atendimento dos alunos da rede municipal
de ensino e demais atiüdades relacionadas ao ensino.

3. DAS ESPECff|AçõES

3.1. PLANILHAS ORÇAMENTÁRI,AS:

ITEM DESCRTçÃO EMB QUANT V. UNIT V. TOTAL

L Apagador de giz com estojo Und 400 5,40 2.160,00

2 Apagador para quadro branco Und 200 7,87 1.573,33

3 Balões colorido ns 9 - pacote com 50 unidades 18,10 9.050,00

4 Balões de coração cores variadas - pacote com 100 unidades Pct 15,60 4.680,00

5 Balões metálicos pacote com 50 unidades 550 20,60 11.330,00

6 Barbante para de algodão 250g Und 300 72,64 3.805,00
't Barbante para embalagem tipo Nylon (400m) Rolo 450 18,71 8.175,00

8 Barbante similar ou igual ao Éuro Roma 4/8, 457 metros Rolo 500 22,71 11.383,33

Bexiga (balões canudo) cores variadas - pacote com 50

unidades

Pct 300 7,53 2.260,00

10 Bola isopor - diâmetro 100mm, aplicação artes Und 600 3,75 2.250,00

11 Bola isopor - diâmetro 200mm, aplicação artes Und 300 15,73 4.720,OO

72 Caderno brochura capa Ílexivel pequeno de 96 folhas Und 4,60 5.520,00

1.247,6713 Caderno de caligrafia 40 folhas capa duÍa Und 500 6,48

14 Caderno de capa dura - cor variada tamanho pequeno

brochura 48 folhas
Und 500 4,01

15 Caderno de desenho espiral capâ flexivel (grande de 48

folhas)

Und 700 5,50

16 Caderno de Matéria capa dura (10 matérias) espiral Und 500 24,53 72.266,67

17 Caderno de música grande Und 300 26,77 7.850,00

18 Caneta hidrográfica (ponta porosa) Und 100 6,53 653,33

19 Cartolina cartão {cores variadas) folhas 2500 1,47 3.666,61

20 Cartolina Comum - formato 66x50cm, 1909r. cartolina,
material celulose vegetal, gramatura 1809/m'?, comprimido
730mm, folha. Cores Variâdas

Und 3500 0,98 3.447,67

27 Cartolina Guache (cores variadas) folhas 2500 2,ot 5.041,67

7 t2,5022 Clipe tratamento superficial niquelado tamanho 4/0
material metal aço inox formato traçado colorido (caixa com

50 unidades)

Caixa 250

150

,,t
23 Clipe tratamento superficial niquelado tamanho 6/0

material metal aço inox formato traçado colorido (caixa com

50 unidades)

caixa 3,53 530,00

cola colorida (caixa com 4 unidades com 268) Caixa 400 5,40 2.160,00

TERMO DE REFERENC/I

300

2.033,33 
I

3.850,00 
|
I

I

-I.

Y
I

Pct 500

Pct

1200

I24
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25 Cola E.V.A (caixa com 06 unidades) Caixa 300 45,43 13.630,00
26 Cola gliter (caixa com 06 unidades) cores variadas Caixa 600 72,15 7.290,00
27 Cola isopor 1kg

Cola isopor de 4509 (caixa com 12 V)

Caixa 70 412,67 30.286,67
28 Caixa 100 t7 4,O0 17.400,00
29 Cola Quente - cola, composição silicone, aplicação pistola

quente, caracteÍisticas adicionais com 15mm de diâmetro e

100mm de comprimênto, tipo bastão - 1kg

Pct 270 45,00 12.150,00

30 Cola quente - cola, composiçâo silicone, aplicação pistola
quente, carâctêristicas adicionais com 8mm de diâmetro e

100mm de comprimento, tipo bastão - 1kg

Pct 200 46,70 9.340,00

31 E.V.A folhas €om gliter cores varidas folhas 2500 7,63 19.083,33
32 E.V.A folhas multicores (estampado ou listrado) folhas 1500 6,55 9.825,00

33 E.V.A folhas atoalhado folhas 1500 4,87 7.300,00

34 Feltro (MTS) - Cores variadas Metro 500 15,10 7.5s0,00

Fita adesiva - colorida 12mm x 10m, peça composta poí
filme de boop e adesivo 25 acrÍlico à base d'água. Descrição

completa: fita adesiva para trabalhos escolares, fechamento
de envelopes, identiflcações, lacração de pacotes leves,

fechamento de sacos plásticos. Cor escolha da
Administração Municipal

Und 7,80

36 Fitas decortivas cores variadas 16mm x 50m Rolo 350 5,08 7.779,r1

37 Filtro de Cetim (cores variadas)9mm Rolo 250 4,60 1.150,00

38 Folha E.V.A colorido Und 2600 2,74 7.236,67

39 Folha isopor (10mm) folhas 500 2,61 1.333,33

40 Folha isopor (30mm) folhas 300 5,90 L.'1'10,00

41 Giz branco (caixa com 40 caixinhas com 64 unidade) Caixa 100 63,40 6.340,00

42 Giz colorido (caixa com 40 caixinhas com 64 unldade) Caixa 80 I14,42 9.153,33

43 Giz estaca (cera) 44,97 24.483,33

44 Gizão de cera (caixa com 12 cores) caixa 1200 4,63 5.560,00

45 Grampeador de mesa para 25 folhas Und 400 16,40 6.560,00

46 Grampeador grande para grampear até 100 folhas Und 200 82,33 76.466,67

47 Grampo para grampeador 26/6 galvanizado caixa com 5.000

unidade

caixa 600 42,92 25.7s0,00

48 Grampo 23/13 caixa com 1.000 caixa 200 1,50 1.500,00

49 Gliter (cores variadas) caixa com 12 caixa 100 1 ,11 776,67

50 Hidrocor big pacote com 12 cores Pct 1500 9,80 14.700,00

51 Hidrocor comum pacote com 12 cores Pct 1,67 19.166,67

52 Jogos educativos - de encaixe em plásticos antialérgicos
para manuseio de crianças de 0 a 8 anos

Und 4.720,00

53 Lápis de cor (caixa com 12 cores) Caixa 2000 32,50 6s.000,00

54 Linha de crochê (cores variadas) Rolo 150 6,13 1.010,00

55 Linha para brodar cores variadas

Livros de matricula grande 100 folhas
Rolo 150 62/. 930,00

56 Und 100 24, 2.486,67

51 Marca texto caixa com 12 unidades Caixa

Massa modelar caixa com 12) Caixa

500 26,0( 13.000,00

58 3500 12,47\ ? 43.633,33

59 Novelo de lã (cores vâriadas) Rolo 500 7,4ú 3.700,00

60 Palito de churrasco - pacote com 100 unidades 200 6,73 1.346,6'1

6t Palito de picole ponta quadrada pacote com 50 unidades Pct 2s0 3,60 900,00

62 Palito picolé - modelo ponta redonda colorido. Pacote com
50 unidades

Pct 250 6,50 1.625,00

Palito picolé - modelo ponta redonda cor amêdeirado
Pacote com 50 unidades

Pct63 150 3,47 520,00

(.> à
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64 Papel autoadesivo tipo contact, cor branca, gramatura

60g/m':, largura 460mm, acabamento superficial brilhante
25 metros

Rolo 71,70 10.755,00

65 Papel 1409m para desenho (pacote com 20 folhas A4) Pct 200 8,30 1.660,00
66 Papel 40kg tamanho: 96x66cm - cores parda ou branca Íolhas 2500 L,48 3.708,33
67 Papel A4 colorido (caixa com 25 pacotes com 100 folhas) Caixa 183,00 14.640,00

68 Papel almaço (caderno com 400 folhas 200x280cm) 500 44,33 22.166,67
69 Papelcamurça - papel camurça, material celulose vegetal,

gÍamatura 60, comprimento 60, largura 40. Cor escolha da

administreção municipal

folhas 2s00 2,02 5.O47,61

Papel cartão - caixa com 50 folhas, de 180 g/m'?, tamanho
A4. Cores variadas

Íolhas 2000 0,50 1.000,00

11 Papel cartão colorido 1809m tamanho 4Í]x66cm folhas 2200 2,O3 4.413,33

72 Papel Casca de ovo - Pacote contendo 100 folhas. Cor a

escolha da administração
Pct 100 47,87 4.786,67

73 Papel Celafone - formato 70cm x 89cm. Cor a escolha da

administração
folhas 1500 2,00 3.000,00

74 Papel convite A4 (1809m caixa com 50 folhas) Pct 200 79,20 3.840,00
15 Papel A4 caixa com 10 resmas Caixa 700 235,67 764.966,67

76 Papel crepom parfinado - formato 48cm x 24cm. Cor a
escolha da administração municipal

folhas 500 2,52 1.258,33

Papel de presente Íolhas 250 1,55 387,50

7A Papel equitografico caixa com 100 folhãs Caixa 100 89,2s 8.925,00

79 Papelfilme, transparente 28cm x 100m Rolo 25 35,70 892,s0
80 Papel foto tamanho 210x297mm (44) caixa com 20 folhas -

fosco
Pct 100 55,27 5.526,67

81 Papel foto tamanho 210x297mm (A4) caixa com 20 folhas -
com brilho

Pct 50 25,08 1.254,71

Papel fotográfico A4 Gloss super brilhante à prova dágua
(pacote com 50 folhas)

Pct 60 36,s0 2.190,00

33 Papel laminado - Íamanho aproximado: 48x60cm. Cor

escolha da administração municipal
folhas 3500 2,32 8.108,33

84 Papel manteiga folhas 500 3,91 1.983,33

Papel micro-ondulado = folhas 2500 4,57 77.476,67

86 Papel pardo folhas 2500 1,00 2.500,00

81 Papelseda folhas 1500 o,28 425,0O

88 Papel tipo canson para desenho (pacote com 20 folhas A4) Íolhas 0,47 2.333,33

89 Pasta câtálogo com 50 folhas Und 200 29,41 5.893,33

90 Pasta com caneletas Und

Pasta Plástica com Aba ofício la Cristal Und

400 2,55 1.020,00

91 1500 l 5,60 8.400,00

92 Pasta Plástica com Aba OÍício larga Fumê Und 1500 5,57 8.350,00

93 Pasta Plástica com Aba Ofício larga verde Und

Und

1500 5.,É3- \ 8.4s0,00
94 Pasta Plástica com Aba ofício larga vermelha 1500 ,/s,51 8.350,00

95 Pasta Plástica com Aba Ofício fina Cristal Und 2000

Pasta Plástica com Aba Ofício fina Fumê 7200

Pasta Plástica com Aba Ofício fina verde Und 1200

5.066,61

96

^ 
2.980,00

97 3.040,00

98 Pasta Plástica com Aba Ofício fina vermelha Und 1200 w 3.120,00

99 Pasta sanfonada com divisórias 12 divisórias

Perfurador de papel para até 20 folhas

Und

Und

20,00 10.000,00

100 300 23,33

137,67

/.000,00
Peíurador de I para até 60 folhas Und
Pincel de lo fa intura a nde Ne 16 Und

20.650,00

702 500 4,53 2.266,67

103 500 4,01 2.033,33Pincel de lo fa intura médio Ne 10 Und

-7-1 1-
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4. DO CRITÉRIO DE IULGAMENTO

4.1- 0 Julgamento das propostas referentes ao pregão em tela (material didático pedagógico) obedecerá ao

critério de menor preço unitário.
4.2 - 0 critério de julgamento das propostas será pelo menor preÇo unitário.

5. DO PRAZO DE CONTRATAçÃO

0 prazo de ügência será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Atas, na forma da Lei nq

8.666/93, condicionada sua eficácia à publicação no Diário 0ficial do Estado - MA.

6. DAS CONDIçÕES DE FORNECIMENTO/ENTREGA DOS PRODUTOS

Os produtos serão requisitados de forma parcelada de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e

deverão ser entregues em até 15 dias após a ordem de fornecimento/pedido, nâ sede do munlcl io de São

Bernardo;

6.2.A Fiscalização e aceitação do objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e ação do
contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Admini questão,

ntidadesmediante Portariâ. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especifi
e prazo de validade dos mesmos;

6.3. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as espe ificações exigidas,
estando sua aceitação condicionada à deüda Íiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos
cujos preços unitários excedam o valor médio encontrado no mercado.

104 Pincelde pelo para pintura (pequeno) Und 500 3,13 7.566,67
Pincel para quadro branco (caixa com 12 unidades) Caixa 500 88,2s 44.725,00

106 Pincel para retroprojetor 2.0 (caixa com 12 uniades) Caixa 100 45,80 4.s80,00
701 Pincel permanente para CD/DVD Und 250 3,50 875,00
108 Pistola grande para cola quente Und 750 34,31 25.775,00
109 Psitola pequena para cola quente Und 750 25,33 19.000,00
110 Prancheta em Acrílico - Cor variada Und 500 18,63 9.376,67
111 Quadro branco 2,00m x 1,20m Und 186,50 37.300,00
112 Quadro branco grande 1,50m x 1,20m Und 180 164,53 29.516,00

113 Quadro branco médio 1m x 70cm Und 100 85,57 8.556,67
114 Quadro branco pequeno 70x50cm Und 50 55,55 2.771 ,50
115 Saco Plástico - para pasta portfólio (pacote com 100

unidade)
Pct 50 30,10 1.505,00

116 Saco plástico para presente Und 1500 2,00 3.000,00

777 Serpentina Pct 500 8,98 4.497,67

118 T.N,Í cores variadas (peça com 50m) Pct s00 81,13 40.566,61

119 Tabuada grande 1/4 Und 1500 2,50 3.750,00

720 Tesoura 5 polsem ponta Und 2,50 3.000,00

727 Tesoura picotar Und 500 8,03 4.076,67

1.22 Tesoura grande 2lcm Und 250 7,65 1.912,50

123 Tesoura média 17cm Und 200 5,50 1.100,00

124 Tinta guache (caixa com 06 unidades) Caixa 1200 5,40 6.480,00

125 Tinta para tecido (caixa com 12 unidades) Caixa 750 48,30 36.225,00

1.202.t7 7 ,83

6.7. 0 recebimento se efetivará nos seguintes terrnos

Ptr,'Ír-rrnrt- f-O I
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6.7.1, Proüsoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a
especificâção;

7, CLASSI AçÁO ORçAMENTÁRIA: será informada na realização dos contrato, tcndo em visto trata-se
de apenas REGISTRO DE PREçO.

8. LIQUIDAçÃO E PAGAMENTOI

8.1. A CoNTRATADA deve âpresentar, após o recebimento definitivo do objeto, nota fiscal/fatura de serviços,
em 2 (duas) üas, emitidas e entregues ao setor responsável pela fiscalização do contrato, para fins de
liquidação e pagâmento da execução do serviço.
a) certidões ou certificados de regularidade junto à Seguridade Social [CND), ao Fundo de Garântia por Tempo
de Serviço (CRF') e à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistâs;
bl declarâção de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES, se for o
caso;

8.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 30 [trinta) dias, contados da data da
protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária
creditada em conta corrente da CONTRATADA.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado à C0NTRATADA na pendência de qualquer uma das situaçôes abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alterâção de preços ou compensação financeira: aJ atestação de
conformidade do seryiço executado; b) apresentação da comprobaçãô discriminada no item 1

8.4. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizaçôes devidas pelâ CONTRATADÀ nos termos deste termo de referência.
8.5. Nos câsos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a C0NTRATADA não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios deüdos pelo CoNTRATANTE, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, são calculados por meio da
aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N xVP, onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a
data preüsta para o pagamento e a do efetivo pagamentoj VP = Valor da parcela em atraso, I = Índice de
compensaçãofinanceira=0,00016438,assimapurado:l=365i1=3656/1,001=0,00016438Ondei=taxa
percentual ânual no valor de 60/0.

9. DAS SANÇõES:

9.1. Com tundamento nos artigos 86 e 87 daLei n.e 8.666/1993, no artigo 70 da Lei 1,0.520 /2002 e no artigo 28
do Decreto ne 3.555/2000, a CoNTRATÁDA ficará sujeita à âplicação de multâs, a serem recolhidâs no prazo de
10 (dez) dias, contados da notificação, conforme as infrações cometidas e o grau de gravidade respectivo,
indicados abaixo:
9.1.1 10lo (um por cento) do valor licitado, por dia de atraso nâ assinatura dâ Ata, até o máximo de 20% (ünte
por centol. O âtraso superior a 20 (vinte) dias corridos configurará a inexecução total da obrigação assumida,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

9.1.2 Multa de 20o/o do valor empenhado, quando a CONTRATADA: aJ Incorrer na inexecução total das

obrigações assumidas; b) transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e expressa
anuência da CONTRÁTANTE; cJ fraudal no fornecimento do objeto da contratação; d) apresentar
compoftamento inidôneo;

9.2 - Abastecer os veÍculos com produtos em desacordo com as normas expedi OS rgão oficiais
competentes, sujeitará a CoNTRATADA de multa de 10%(dez por cento) do valor do con
danos causados no(s) veiculo[s], sem preiuÍzo das demais sanções preüstas na legislação

reparação dos

9.3. Para os fins do item 2 alínea "d" reputar-se-ão inidôneos atos tais como os
parágrafo único,96 e 97, parágrafo único, da Lei n.q 8.666l1993.

snosartigos 92,

9.4. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao beneficiário da nota de empenho
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9.5. Se o valor do pagamento for insuficiente, Íica o beneficiário da nota de empenho obrigado a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da comunicaçâo oficial.

9.6. As sançôes previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente as penas de:
a) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de São Bernardo,
por prazo não superior a 2 (doisJ anosj
b) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Estâdo do Maranhào,
por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
9.7 Será remetida à Central de Compras do Município de São Bernardo, cópia do ato que aplicar a penalidade
de declaração de inidoneidade ou da decisão final do recurso interposto pela C0NTRATADÀ a fim de que seja
averbada a penalização no Registro Cadastral.

10,1. As partes devem cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de suâ
inexecução total ou parcial.
10.2. 0 beneficiário da notâ de empenho deve:
a) manter, durante a vigência do avençado, as condiçôes de habilitação exigidâs na licitaçâo, devendo
comunicar ao Município de São Bernardo a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condições;
b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
c) responder pelos danos causados diretamente âo Município de São Bernardo ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo fornecimento do objeto e na prestação da garantia;
d) respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Prefeitura Municipal.
10.3. São expressamente vedadas ao beneficiário da nota de empenho:
a) a veiculação de publicidade acerca deste fornecimento e dâ respectiva prestâção da garantia, salvo se

houver prévia autorização escrita da Prefeitura Municipal;
b) a subcontratação para a execução do fornecimento do objetoi
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município de São Bernardo, durante a

vigência desta avença.
L0.4. 0 Município deve:
a) expedir â ordem de fornecimento;
b) prestâr as informações e os esclarecimentos solicitados pelo fornecedor para a fiel execução do avençado;
c) receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo
recebimento;
d) solicitar o reparo, a correção, â remoção, a reconstrução ou â substituição do objeto do contrato em que se

verificarem ücios, defeitos ou incorreçôes.

1 1. DAS DISPOSTçaES GERATS

11.1 - 0s materiais didáticos pedagógicos serão fornecidos de acordo com a solicitação dessa Administração.
11.2 - Todos os interessados deverão declarar que os materiais pedagógicos oferecidos estão dentro dos
padrões de qualidade exigidos pelos órgãos de controle, que efetuará os testes de qualidade sempre que
solicitado e que indenizará o Município de São Bernardo, em razão dos material não aprovados.

7 2. U NIDADE FISCALIZADORA:

Prefeitura Municipal de São Bernardo, através dos fiscais de conkatos nomeados para
com o Spcreúrio responsável pela Secretaria, farão a Rscalização do objeto em tela.

t
Aprovo 

\ste 
termo de REFERENCIA

Raimundo Nonato Carvalho

, juntamente

I

10. DOS ENCARGOS DAS PARTES:

Y
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ANEXO II (PAPEI, TIMBRADO DA EMPRESA]

DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT.

01
02
03

_de_de_2019
Cidade-UF,

Valor Total da Proposta: R$ _(valor por
extenso). Prazo de Entrega:-
Nome por extenso do representante
legal:- RG ns.

qc CPF/MF:
na CARIMBO E ASSINATURA

P-

PREFETTURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores âcima com validade da
proposta de ) dias, com
pagamento através do Banco _ Agencia
na _ CoMC ne 

- 

na Cidade de
DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL


