
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 06.125.389/0001-88 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL- Nº 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 201901001

(Contratação, de empresa para fornecimento parcelado de Material de permanente (móveis e 
eletrodomésticos)), através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, destinados ao atendimento 
das secretarias Municipais do Município de S,io Bernardo - MA). 

ABERTURA: 05 de fevereiro de 2019, às 08:00 horas. 
Sala da Comissão Permanente de Licitação Situada provisoriamente na Av. Barão do Rio Branco S 

Em frente ao Posto BR- Centro - São Bernardo-Ma. 

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado 
pela Portaria nº 003 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 UNIT ÁRJO, o referido Pregão será regido pela Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos 
nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e Lei Complementar nº. 123/2006 e pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas condições e exigências estabelecidas neste edital. 

Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, a proposta 
de preços ( envelope 1) e a documentação de habi I itação ( envelope 2) deverão ser entregues no endereço 
acima citado, até às 08:00 horas do dia 04 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. 

/-DO OBJETO 

1.1 - O presente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de empresa para fornecimento 
parcelado de Material de permanente (móveis e eletrodomésticos), através do sistema de registro de 
preços, destinados ao atendimento das secretarias Municipais do Município de São Bernardo, Estado do 
Maranhão 

2 - DOS ANEXOS

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

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO li - Formulário Padrão de Propostas de Preços; 
ANE '.(0 Ili - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica); 
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP 
ANEXO VI - Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitação; 
ANEXO VII - Minuta de Contrato. 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente con tituídas, do ramo de 
atividade compatível com o objeto da licitação, conforme o item 6 - Anexo 1 - Termo de Referencia e 
que se apresentarem, até às 08:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2019 a Pregoeira, em sessão pública, no 
enderaço constante no preâmbulo deste edital: 
a) os c;locumentos de credenciamento, em separado dos envelopes I e 2;
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b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitação para panicipar do presente procedimento
licitatório, conforme modelo anexo, em separado dos envelopes I e 2;
c) a proposta de preços íenvelope l):
d) os documentos de habilitação (envelope 2).

3.2 Nâo poderâo participar desta licitação as empresas:

3.2.1 - cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissoluçâo, em liquidaçào e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua fomra de constituição;
3.2.2 - qre por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei n' 8.666193, salvo as já
reabi litadas.
3.2.3 - é vedada, a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com
empresa que yenha â contratar empregado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linhâ reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, do poder público municipal.
3.2.4 - empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
compatível com o objeto da licitâção.

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 representante legâ]. Para tanto,
obrigatoriamente, será necessária 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 registrâdo, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por âções, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o
licitante for representado por pessoa que estatutariamente 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 edital, estabelecendo poderes para representâr o licitante,
expressamente quanto à formulação de lances verbais e a praticar todos os demais atos inerentes
ao Pregão, âcompanhada, 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 Juntâ Comercial, nos termos da Instrução
Normativâ nq 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de
Comércio - DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno pofte que tenha
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
complementar ne 123, de1,4/72/2006, COM DATA DE EMISSÂo A PARTIR DE MAIO DE 2011.

4.1.4, Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de
procuração por instrumento público, na hipótese de representâção por meio de prepostos;

4.2 - O representante da licitante presente à sessão deverá entregar a Pregoeira o documento de
credenciamento iuntãmente com a respectiva cédula de idenüdade ou equivalente e CNPI da
empresa atualizado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos
separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

de hab ,em
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4.3 - 0s documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os
quais fârão parte do processo licitâtório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por
cârtório competente, ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeirâ no
decorrer da sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os
respectivos prazos de validade;

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

4.5 A não apresentâção ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem âssim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do
(s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir
apenas como ouvinte (sJ, não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata
ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que
quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes
(1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la,
lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de
ampliar a disputa;

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

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

4,8 - Após o credenciamento, o Pregoeira declarará â abertura da sessão e não mais serão
admitidos novos proponentes.

5 _ DÀ PROPOSTA DE PREÇOS

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

O Pregoeira dr Preleitura Municipal de Sdo Bernordo
Prcgdo Prcsencial SRP n'001/2019
Prucesso Adminislrutivo n'. 2 0 I 90 I 00 I
Envelope I - PROPO§TA DE PREÇOS (razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

5.1 .2 - preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender as especificações mínimas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo I;
c) conter a cotação de preço unitário e global, em real, incluídos todos os impostos. taxas e demais
encargos pertinenles;
d) estar datada e assinada por pessoa juÍidicamente habilitada, de aceitação tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a
nota fiscal referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispensável efeito de
empenho da despesa e realização do pagamento nos termos deste edital;
5.2 Não seú aceita oferta de produto com caracteristicas diferentes das indicadas no
edital.
5.3 - A apresentação das propostas implicará plena aceitação. por parte da licitante,
estabelecidas neste edital.

deste

as condições
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5.4 os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, tarifas, taxas,

fietes, seguÍos 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 enFe valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso,
serão considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa jurídica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal
informação, poderá ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame;
5.5 - o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a partir da data constante no subitem 3.1 ;
5.6 - uma vez abeÍas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaçôes de valores, alterações
ou altemativas nas condições/especificações estipuladas. Não 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.ó e 14.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante.

6 - DA HABILTTAÇÃO
O Pregoeira da PrcÍeilurs Municipal de Sdo Bematdo
Pregão Presencial SRP n'001/2019
Processo Administralivo n". 201901001
Envelope 2 - HÁRILITAÇÃO tdzúo social ou nome comercial do licinnu e endereço)

6.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentar a
documentação de Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELOPE N 02,
devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3
deste edital.

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

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento e edido pelo órgãox
competente, quando a atividade assim o exigir.

6.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal
aJ Prova cie lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Iurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes F'ederal, Estaclual e Mun pa , se houver
relativo ou sede da licitânte, peftinente ao seu ramo de atividâde e cunpâtív
licitação;

c corn o objeto da

6.3. - Relaüvos à habilitação iurídica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidâmente registrado, em se tratândo
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 estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectivâ;
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
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c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede
da licitânte, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

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

o Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)
. Certidão Negativa de Inscrição na Divida AtÍva.

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

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

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei
12.440/ZOIL e à Resolução Administrativa ne 1,47O/2OI1, expedido pelo portal do Tribunal
Superior do Trabalho, www.tst.jus.br/certidao, atualizado o art.29, V da LeiA.666/93.

6.3.2. QUALTFTCAçÃO TÉCNTCA:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em
características com o obieto da Iicitaçâo, mediante a apresentação de atestâdo fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente reconhecido firma em cartório e acompanhado
de nota fiscal.

6.3.3 - Relativos à qualificação econômico-financeira:

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

b) Balanço Patrimonial e demonstrações conÉbeis exigíveis nos termos da lei, que comprovem a

boa situação financeira do licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.

6.3.4 - Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentação
Complementar), declarações, devidamente assinadas pelo representante Iegal da empresa, sob as
penalidades cabíveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art.32 § 2q, da
Lei 8.666/93 (modelo anexo)
a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006,
possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser
mencionada, como ressalva, na supracitada declaração;
b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do Art.7s, XXXIII, dâ Constituição Federal e

AÍL.27 , V , da Lei 8.666 /93 fmodelo 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 decisão. (modelo anexo);

6.4 - os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados lquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou apresentados em o rem conferidosras
pela CPL, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os
validade.

ctivos prazos de
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6.5 - todos os documentos apresentados pâra habilitação deverão estar em nome do licitante, com
o número do CNPj e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o

seguinte:

6,5.1 se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNP] dâ
matriz, ou;

6,5.2 - se o licitânte for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNP| da filial,
bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento
dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de
autorização para a centralização, ou;

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

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

6,6 - o não âtendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições
previstas nos subitens 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitante; :

7 - DO PROCEDIMENTO

'7.1 No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus
representantes legais, O Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de
atendimento aos requisitos de habilitação, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope l) e

os documentos de habilitação (envelope 2);
7.2 - depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeira, pelo que

se recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local designado l5 (quinze)
minutos antes do referido horário, bem como de propostas/documentação que não se façam acompanhar
de representânte do licitante devidamente credenciadol
'7.3 após a verificaçâo dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão
abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação
da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço,
desclassifi cado-se as incompativeis;
7.4 no curso da sessâo, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até l0% (dez por cento) superiores àquela poderâo
fazer novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até â 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 propostas, até o máximo de tÍês, oferecer novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos (havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de
lances verbais);
7.6 em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que
deverão ser formulados de forma sucessiva. em valores distintos e decrescentes:
7.7 - O Pregoeira convidaná individualmente os licitantes classificados, de forma
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e

decrescente de valor:

, a apresentar
ordem

7.8 a desistência em âpresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoei implicará na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para ettito de ordenação das pro SI

I

PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO
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7.9 caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado pam a contrataçâo;
7.10 - o encenamento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;

7.ll - declarada encenada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apÍesentado, O Pregoeira verificará a oconência do empate pÍevisto 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 - encerÍada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, O Pregoeira procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta.
para verificação do atendimento das condições fixadas no edilall
7.t3 - no caso de inabilitação do proponente que tiveÍ apresentado a melhor oferta, serão analisados os
documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar. e assim
sucessivamente, até que um licitante, dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda
as condições fixadas neste edital;
7.14 nas situações previstas nos subitens 7.9, 7.1I e 7.13, O Pregoeira poderá negociar diretamente com
o proponente para que seja obtido preço melhor;
7.15 - verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital. será classificada a ordem dos
licitantes sendo declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar. sendo-lhe
adjudicado o objeto do certame;
7.16 - A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos
de Habilitação", durante pr?zo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certame).
Após, as empresas podeÍão retini - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.
Os licitantes que não se habilitarem para ofertar lances verbais poderâo. ao encerramento da sessão, desde
que não haja manifestação de interposição de recurso adminisfativo, retiraÍ seus respectiyos envelopes;
7.l7 - da Sessão Pública será lawada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos
os licitantes presentes.

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

Termo de Referência deste Edital.
9. _ DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1 O Sistema de Registro de Preços e um conjunto de procedimentos para registro formal de preços
relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras da Administmçâo
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, fomecedores e

órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas
propostas aduzidas;
9.3 - órgâo 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 - órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que paíicipa do
procedimento licitatório para Regisho de Preços. bem como integrante da futura Ata de Regisho de

Preços;
9.5 - o Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bemardo,
através da Secretaria Municipal de Administração e setor de Compras da Prefeitura Munici
9.6 o presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da ura e

publicação da respectiva Ata de Registro de Preços;

9.7 - a existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contra ue deles
poderão advir, facultando-se a ÍealizÀçâo de procedimento específico para a aquisição pre

assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condi
da, sendo
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9.8 - este Registro de Preços, durante sua vigência. poderá ser utilizado por quâlquer órgâo da
Administração Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgâo
participante do pres€nte certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador. O
quantitativo decorrente das adesões à atz de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para

os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que

devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente;
9.9 - homologado o resultado da licitação. a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitada a

ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, conyocará os particulares para

assinatura da Ata de Registro de PÍeços. no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em
compromisso formal de fomecimento nas condições estabelecidas. observados os requisitos de
publicidade e economicidade;
9. l0 - a Ata de Registro de Preços podeni sofier alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65,
da Lei I .666193 .

IO _ DO JULGÁMENTO DAS PROPOSTAS

l0.l - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em estrita observância do disposto no inciso
V do arl 8'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 a Administração e, consequentemente, classificada em

primeiro lugar, as propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o
preço máximo aceitável pela Administração.
10.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances
verbais, se for o caso, O Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no §

2'do artigo 45 da Lei n" 8.666193;
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 apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 59lo (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada:
10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances. sob pena de
preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno poíe, na forma da letra "a"
deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem
10.5.1, na ordem classiÍicatóriq paÍa o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecido no subitem 10.5.1, será realizado sorteio entre elas para que

se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos na letra "a" deste item, o ob-ieto licitado será

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do cenâmel
e) o disposto neste item somente se aplicaú quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empÍesa de pequeno porte;
10.5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, preval

I I _ DO DIREITO DE PETIÇÂO

inform Io licitante.

I L I - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das stas. qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providênc ias ou impugnar este instrumento convocató
petição deverá ser dirigida O Pregoeira;
l l .l .l - cabeú O Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quato) horasl

valor nitário.

no, cuJa

Í
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ll.l.2 - acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame;
I 1.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante 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 (rês) diâs úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que
começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendoJhes assegurada vista imediata aos autos;
I 1.3 o(s) Íecurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo. será (ão) dirigido (s) à autoridade superior.
Prefeita Municipal, por intermédio do Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco)
dias úteis ou! nesse periodo, encaminha-lo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para

apreciação e decisão, no mesmo prazo;
I 1.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamentol
ll.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a
quantidade de fomecedores.
I L6 - a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão impôrtará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da Iicitação pelo Pregoeira ao vencedor:

12 _ DO PAGAMENTO

l2.l - O pagamento seni efetuado nos termos do contrato de fornecimento.
12.2 O pagamento seni feito atrayés da funcional programática do exercicio de 2019

13. DÁS PE,\ALID,4DES

l3.l A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão
ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7'da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. 8ó e 87 da Lei n".
8.666/93. 13.2 - A recusa do adjudicatário em atender qualquer convocação prevista neste instrumento
convocatório sujeitará o mesmo as penalidades, garantida prévia 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 Leil

13.3 - o valor resultânte da aplicação da multa prevista será cobrado pela via administrativa, devendo ser

recolhida no prazo miíximo de l0 (dez) dias conidos, a contar da data de recebimento da comunicação,
ou, se nâo atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o
contraditório e ampla defesa;

13.4 o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitaçâo. não mantiver a proposta.
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio
da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e conÍatar com a Administração, pelo prazo de 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no
Cadastro de fomecedores do Municipio:

13.5 a não-regularimçzo da documentação, no prazo previsto no subi
decadência do direito à contratação, sem prejuizo das sanções prevista
Seffetaria de Administração da Prefeitura Municipal convocar os licitantes
classificação, para presÍação do serviço ora licitado ou revogar a licitaçào.

tem 6.2 ima, implicará
facultado a

na ordem de

13.6 Demais penalidadeísanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste
edital e/ou seus anexos esüio disciplinadas no item 9' DAS SANÇÔES", do Anexo I deste edital

14 _ DAS DISPOSIÇõES FINAIS

PROCESSO 2044///)í)/
I I
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14.l - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à
intenção de interposição de recurso, O Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será
submetido à homologação pela Prefeita Municipal;
l4.l.l - no caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo. a autoridade
incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado;
11.2 a Administração poderá revogar a licitaçâo por razões de interesse público decorrente de fato
supeweniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anuláJa por ilegalidade, de ofício ou por proyocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, nos termos do aíigo l8 do Decreto n' 3.555/2000:
14.3 decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem
objeção, veúa, apósjulgamento desfavorável, apresentar falhas ou inegularidades que o viciem;
14.4 a participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e

condições, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis:
14.5 - O Pregoeira, em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou
complementâr a instrução do processo;
14.6 - náo serão considerados moÍiyos para desclassificação, simples omissões ou enos materiais na
proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da
licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes;
14.7 as norrnas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa enÍe os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administraçâo, a finalidade e a
segurança do fomecimento dos materiais:
14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos

requisitos de habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à proposta de preços dentro do
envelope de habilitação, ou vice versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante
que estará autorizado a abrllo e retiná-la, Lacrando-o em seguida, uma vez que citado 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 acrescimos ou

supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do an. 65, § l', da Lei n'
8.666/931
14.10 - os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições
contidas nas legislações citadas no preâmbulo deste edital;
l4.ll - os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
fianqueada aos interessados na licitação;
14.12 - a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas no item l3 acima, sendo facultado
a Administração conyocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinâtura do
contrato, ou revogar a licitação.
14.13 o exhato de aviso desta licitação estará publicado no Diário Oficial do Estado do MA

s adicionais poderão prestadas pelo Pregoeira na sala da Conrissão
horários de fu da Prefeitura Munici pal de segunda a sexta-feira

São Bemardo - MA, l7 de janeiro de 2019

A. LIMA

)/.),/

Informaçõe
Permanente de Licitação nos

das 08:30 às l2:00 horas.

goêira

II
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TERMO DE REFERENCIA

r - rxrnoouçÁo
l.l - O município de São Bemardo, estado do Maranhão pretende contratar, com base na Lei no.

8.66611993 e na Lei no. 10.520/2008 FutuÍa e Eventual Aquisição de Material Permanente para a
Prefeitura de Municipal de São Bemardo/MA, conforme especificações, quantidades e rotinas
descritas neste Termo de Referência e no Edital de licitação.

2 _ JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAçÃO, SUA NATUREZA E
VIGÊNCIA
2.1 Contratação de Empresa para Futua e Eventual Aquisição de Material Permanente para a Prefeitura
Municipal de São Bernardo&IA é necessária para substituir materiais permanentes e para adequar os
ambientes de tlabalho de servidores, alunos e população em geral.

3 OBJETO, QUANTIDADES ESTIMADAS E ENDEREÇOS DAS CONTRATANTES
3.1 - Contratação de Empresa para Futura e Eyentual Aquisição de Material Permanente para Prefeitura
Municipal de São Bemardo.
3.2 - Todos os materiais/produtos descritos na tabela acima deverão ser entegues no Município de São

Bemardo/MA, sem qualquer acréscimo de despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e

encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais.
3.3 - As quantidades acima representam apenas estimativas efetuadas pelo Município, o qual não estará
obrigado a consumir as referidas quantidades, podendo demandar quantidades menores, sem que a
licitante vencedora detentom do Contrato possa pleitear qualquer custo.

4 PLANILHAS DE QUANTITATIVOS. ESIMATIVA
4.I PLANILHA.

6

ITEM DESCRIÇÀO I]MB QUANT V. UNIT V. TOTAL
I Antena digital Und 20 809,00 16.180.00
) Ar condicionado 12.000 btu Und 50 1.505,67 75.283,33

Ar condicionado 18.000 btu Und 40 2.808.3 3

1 Ar condicionado 24.000 btu tJnd r00 2.991 .6',7 299.',166.67

l Ar condicionado 9.000 btu Und 60 1.307,00 78.420.00
Armário balcão mdf 02 portas Und 20 406,33 8.126,6'.7

7 Armário de aço 02 portas 100 x 90 Und t5 336,6',7 5.050,00
8 Armário de aço 02 portas medindo 1,60 Und 60 473,33 28.400.00
9 Armário de aço 02 portas medindo 1,98 Und 576,00 28.800.00
l0 Armário de aço 06 portas Und 983,00 9.830.00
n Armário de aÇo triplo 03 portas Und 485,'7'7 4.85'7 ,67
l2 Arquivo de aço com 04 savetas Und 466,67 14.000.00
t3 Arquivo de aÇo com 05 gavetas Und 25 509,67 12.'741,67
l4 Balcão pia de aÇo Und 8 '781.33 6.298,67
l5 Bancada para l0 computadores Und 3 4.1'73,33 12.520,00
16 Bebedouro 02 tomeiras com filÍo Und 7 .-1.9.74,00 I 3.81 8.00
11 Bebedouro 03 tomeiras com filtro Und 8 ,/' .53 33 20.306,67
l8 Bebedouro 04 tomeiras com filtro Und W .91I 33 29.'t t3,33
l9 Bededouro de coluna Und bs-'a- 0 00 r2. 150.00
20 Birô de 1.20m Und 50\ 7 00 t6.850.00
2t Cadeira de plástico s/ braço mono bloco Und 1200 \ 45,6',7 54.800.00
22 Cadeira do professor com detalhe plástico Und ,10 139 6'7 5.586.67
23 Cadeira secretaria com rodinha Und r00 )7Á t1 21 .633.33
24 Cadeira secretaria fixa Und 100 146.33 14.633.33
25 Caixa de som amplificada ac 1100 Und t0 I 1.778.33 17.783,33

I

MOD ALlo AoE l) // €''/1s:*- -
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26 Carteira e mesa do aluno juvenil 1330 359,6',7 478.356.6',7

Und 561,33 I t2.266.672.1 Conjunto cad. Escolar infantil
Und 20 305,00 6. 100.00Dvd play hdmi
Und l5 65 r,00 9.765,0029 Estante de aço com reforço para livros
trnd 30 483,6'1 t4.5 t0.0030 Fogão autolimpante 04 boca
Und l0 760,00 7.600.003l Fogão autolimpante 06 boca
Und t0 r.988,33 r9.883,33Fogão industrial 04 bocas com fomo

Fogâo industrial 06 bocas com fomo Und t5 2.648,33 tq 7r§ ôí)

3,1 Freezer 02 tampas Und l0 3.626,00 36.260.00

35 Freezer cha 220 0l tampas Und 2.315,00 34.',125.00

Und t0 18.1,00 r.840.0036 Liquidifi cador 03 velocidades
tl nd 20 '7 65,33 r5.306.673',7 Liquidificador indusnial 04 litros

Liquidifi cador industrial 06 litros Und 20 868,00 17.360.00

l9 Longarina 03 lugares Und 30 435,00 13.050,00

40 Longarina 05 luqares Und 20 760,00 15.200.00

4I Mesa de plástico t Jnd 100 83,6',7 8.366.6',7

42 Mesa do professor Und 38 403,67 15.339,33

43 Mesa para refeitório l0 lugares Und 1.804,00 t8.040.00
44 Mesa redonda para leitura 04 lugares Und 5',77,33 5 771 tl

25 228,33 5.708,3345 Prateleira de aço abeÍta com ÍeforÇo Und
tlnd 20 t.526,67 30.5 3 3,3316 Refrigerador cra30 0l portas

Und 8 2.016,67 16. 133.33Refrigerador duplex 02 portas

48 Und 20 1.365,00 27.300.00Roupeiro de aço com 20 portas

49 Suporte universal para tv Und 30 33,67 1.010,00
50 Tv 39 polegadas smart tv Und 15 1.899,33 28.490.00

5l Tv 43 polecadas smart tY Und l5 2.263,33 33.950.00
52 Tv 49 polesadas smart tv Und 20 60.666.6',7

Ventilador de coluna Und 50 )/) tl t2.|L6.67
Ventilador parede 50 cm Und 23',7 ,00 I t8.500.00

2 .129 .t 58 ,67

)ó

4.2 - Todas as despesas deconentes deste processo Licitatório de correrão por conta de recusos próprios
no sistema de Registro de Preço.
4.3 - As respectivas dotâções orçÍrmentárias deverão ser apontadas no contrato administrativo que o
Município firmar com a CONTRATADA.

5 - DIREITOS E OBRIGAÇOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
5.1 - Os direitos e as obrigações das pactuantes são aqueles constantes do edital e minuta de contrato.

Validade desla proposta: 60 (sessenta) dias. Preço por item: Prazo de entrega e Pagamento: Conforme
Edital e Anexo VI
6. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÔES:
ó.1 . Sala da Comissão Permanente de Licitação Situada provisori
- Em fÍente ao Posto BR Centro - São Bernardo-Ma.
7. DISPOSIÇÔES FINAIS
7.1. A participação de qualquer proponente vencedor no
incondicional, irrevogável e inetraável dos seus termos, regras e

itaç tácita.

Nos preços já est2io inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, m
impostos, transportes, taxas ou outras.

utilizados.

amente na Av

processo implica
condições.

Branco SN

São Bernardo, l5 dejaneiro de 2018
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ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DESCRIÇÁO DOS ÍTENS

ITEM

0l

ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

02

03

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da
proposta de dias,
com pagamento atmvés do Banco
Agencia no COMC no . na

Cidade de
Cidade-UF. de de 2019.

Valor Total da Proposta: R§ (valor por
extenso). Prazo de Entrega:_
Nome por extenso do representante
legal:_ RG n'.

SSP CPF/MF:
no CARIMBO E

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
DA EMPRESA.

ÂRIDO
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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MI]NICIPAL DE SÂO BERNARDO-MA
REF, EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA
MODALIDADE DE PREGÀO N'. OO I/2O I 9

_ TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeâmos e credenciamos o (a) Sr (a)
ponado(a) do R.G n" .SS P CPF n' ,anos
iepresenrar junto a PREFEITURA MUNIaIPAL DE SÃO BERNARDo, a fim de participar dos

trabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares de Habilitação para o Pregão

Presencial SRP N". /2019, marcado para o dia _/_/2019, às 08:00 horas, 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 interposiçâo de recursos e praticaÍ todos os

demais atos pertinenles ao certame. Local. _/_i_ Assinatura do representante legal sob carimbo
RG: CPF: CNPJ/MF da empresa.

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

Assinalura do Representante Legal sob cari
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

RDO
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ANEXO IV

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA.

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

N". 001 2019 Tipo menor preço por ilem.

DECLARAÇÃO

A _, inscrita no CNPJ no

. sediada na n" _, Bairro
CEP _ Município/Estado por intermédio de seu representante

legal o (a) Sr.(a)
Identidadc no.

alguma restrição na documentação
ressalva, na supracitada declaração.

SSP

referente à regularidade fiscal, esta deverá ser m

portâdor da Carteira de

como

e do CPF n"
abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no

Edital de Pregão Presencial SRP n".001,?019, DECLARA, sob as penas da Lei, que

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

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do an. 7'da Constituição Federal e

lnciso V. Art. 27 da Leí 8666193.

- Nãc possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual
exercendo funçõ€s técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do
art. 9' da.Lei 8666193 e inciso X, da Lei Complementar n". 04/90), inexistência de fato supeneniente
impeditivo de habilitaçâo, na forma do § 2", art. 32. da Lei n". 8666/93:

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

Local e data

Assinatua do Representante Legal sob carimbo
RC:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

I
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar I 23 /2006.)

Eu, , poÍtador (a) da Caíeira de ldentidade R. G. n"
e do CPF/MF n' representante da empresa

CNPJ,MF
SSPARA

no.

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade de Pregão Presencial SRP no

12019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45
da Lei Complementar n'. 123/2006.

srtigo 3'da Lei ComDlemenlat Federul n'. 123/200ó

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emilida pela Junta
Comercial paru comprovaçilo da condição de Micruempresa ou e presa de Pequeno Porle na Íoma.

de 2019.

Assinatura do representanle legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

Declaromos ainda, que ndo exisle qualauer imoedimenlo entre os orevislos nos incisos do § 4'do
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ANEXO VI

(MODELO DE DECLARAÇÂO DANDO CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÀO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de PÍegão no. 12019, que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". 

-20I9PREGÃO PRESENCIAL SRP N". /2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 2OI9

VALIDADE: l2 (doze) meses contâdos â partir dâ dâtâ de suâ publicaçâo no Diário Oficial do
Estâdo do Maranhão.

Pelo presente instrumento, o Municipio de São BemaÍdo. Estado do Maraúão, com sede

administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Situada provisoriamente na Av. Barão do Rio
Branco SN - Em ftente ao Posto BR- Centro São Bemardo-Ma. inscrito no CNPJ sob o n'.
06. 125.389/0001 -88, representado neste ato pelos gestores: responsável _, RESOLVE,
regisnar os preços da empresa _, inscrita no CNPJ sob o no.

, com sede na CEP: _, cidade

estimadas na secção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas

alcançada por item. atendendo as condições previstas no instÍumento convocatório e as constantes desta
Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n". 8.666/93, Lei n".
10j2012002, Lei Complementar n'. 12312006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a

seguir:

I. DO OBJETO

l.l - A presente licitaçâo tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento
parcelado de Material de permanente (móveis e eletrodomésticos), para atender a Secretaria de Educação

do Município de São Bernardo - MA, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no
Edital e seus anexos.

1.1.1 Este instumento não obriga aos óRGÀOSZENTIDADES a firmarem contÍatações nas
quantidades eslimadas, podendo oconer licitaçôes especificas para aquisição do(s), obedecidas a

legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fomecimento, em

igualdade de condições.

2,,4DESÃO DE ORGÁOS NÁO PÁRTICIPÁNTES

2.1 A Ata de Regisho de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos
estatais ou ainda de regime próprio que não teúa participado do certame licitatório median
consulta ao órgão gerenciador.

pú

te

2.2 Os órgãos e entidades que não paÍiciparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que
este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.

representada pelo _, nas quantidades
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2.3 Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que o fomecimento nâo prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contrataçôes adicionais, não poderão exceder, por órgâo ou por entidade, a 50%o

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência. e

ainda o quantitâtivo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá excedel na totalidade.
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
paÍa os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que

devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GERÊNCIA DA PRESEN"TE ATA DE REGIS

TRO DE PREÇOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento cabeÍá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

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

3.3 - A SECRETARIA/óRGÂOS/ENTIDADES participanres desta Ata de Regisrro de Preços são:
Gabinete do Prefeito; Secretâria Municipal de Obras lnftaestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal
de Meio Ambiente Desenvolvimentô Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Seffetaria
Municipal de Administração; SecÍetaria Municipal de Administração; Seretaria Municipal de Finanças e

Planejamento; SecÍetaria de Assistência e Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultura. Esportes e
Laze\

4. DO CONTR4TO

4.1 O preço a quantidade e a especificação dos serviços,lprodutos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

QTDE DESCRIÇAO
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VALOR
UNITÁRIO

VAI,OR
TOTAL

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital
fiacionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega seú diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departam
de compras da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA

6. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADÁ

6.1 - Executar o fomecimento dentro dos padrôes estabelecidos pela Pret'eitura Municipal, de acordo com
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento
das condições estabelecidas.

I
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6.2 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se

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

6.3 Prômover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, nâo podeú
ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto
deste edital e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
banciíria e outrasjulgadas necessárias para o recebimento de correspondência:

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe. integralmente, os
ônus deconentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

ó.8 - Indenizâr terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotâr todas as

medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e êrs disposições
legais vigentes;

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

partes;

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

6.1I O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item l2 da presente Ata.

7, DAS OERIGÁÇÔES DÁ CONTRATANTE

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

'7.2 Fomecer à empresa a ser contratada todâs as informações e esclarecimentos que venham a ser

solicitados relativamente ao objeto deste Edital:

7.3 Efetuar o pagamento á empresa nas condiçôes estabelecidas neste Edital;

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

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do regisÍo, enquanto pen

e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou
monetária;

7.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

u
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'l .7 - Fiscalizzr a execuçâo das obrigações assumidas pelo contratado

8. DO PÁGÁMENTO

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatuÍa, descrição do item
fomecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 Caso constatâdo alguma inegularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao
fomecedor, para as necessárias correções, com as informaçôes que motivaram sua rejeição, sendo o
pagamento realizado após a reapresentação das nolas fiscais/faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fomecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco,
bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring":

8.6 - As despesas bancfuias deconentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo perÍodo de vigência da presente Ata, admitida a

revisão no caso de desequilfurio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de

determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que soÍierem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no
rnercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e

aquele vigente no mercado à época do registro:

9.3 Caso o preço registrado seja superior à media dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao

fomecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova liciÉção em caso de fiacasso na negociação.

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

IO. DO CÁNCELAMENTO DÁ ÁTÁ DE REGISTRO DF: PREÇOS

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

a) Quan
Preços;

do o fomecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Reg de

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

Ssegu

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota flscal devidamente atestada pela
Secretaria responsável;
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c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos deconente deste
registro;

d) os preços registrados se apÍesentarem superiores aos praticados no mercado;

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

! descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor será informado por conespondência, a

qual serájuntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço do fomecedor, a comunicação será feita
por publicação no Jornal Oficiâl do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da

última publicação.

10.4 A solicitação do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso. a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas
ao fomecimento do item.

10.6 Caso a Prefeitura não se utilize da prerogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução elou sustar o pagamento das faturas, até que o Fomecedor cumpra
integralmente a condição contratual inffingida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses

a) Por decurso de prazo de validade;

I LI - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, fietes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de
Preços.

12. DAS PENALIDADES

l2.l - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à

contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidenles sobre o valor da Nota
de Empenho, na forma seguinte:

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

b) a partir do 6' (sexto) até o limite do 10" (décimo) dia, muha de 04% cento).
caracterizando-se a inexecução total da obrigaçâo a panir do I 1' (décimo primeiro) dia

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. tII e IV, da Lei 8.666/93, pela tal
ou parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bemardo, através da Secretaria
Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até
cento) sobÍe o valor adjudicado;

unicipal de
0% (dez por
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12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitura da mesma. garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3.1. Multa de até l07o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

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

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

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que

fizer jus, acrescida de juros moratórios de l% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha
nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multâ, Após esse prazo,
não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja

inscrita na divida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrançajudicial da multa;

12.6 As multas previslas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bemardo.

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

descontado dos créditos que esta possuir com a Secretâria Municipal de Administração, e. se estes não

forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela
Procuradoria Geral do Município;

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

13. DOS ILICITOS PENAIS

l3.l - As inliações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão ob.jeto de processo judicial da forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

11. DOS RECURSOS ORÇÁMENTÁRIOS

14.1 As despesas decorrentes das contrataçôes oriundas da presente Ata de Registro de
à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir
ás quais serão elencadas em momento oportuno:

15. DAS DISPOSIÇõES FINAIS

15. I As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições

Ata.

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entreg ou apresent documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer Ílaude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de ate cinco anos

e. se for o caso, o Município de São Bemardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Estado por igual período. sem prejuizo da ação penal correspondente na forma da lei;

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

ll vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão n"
/2019 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

lll - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

t6. DO FORO

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

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do AÍ1.60 da
Lei 8 .666/93 .

São Bemardo-MA, _ de _ de 2019.

MIJNICÍPIO DE SÃO BF-RNARDO

Secretários Municipais:
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88
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drsI0:-=-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNAR
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' ....------.-...-.- CPL- PMSB/MA
Contrato n' CPL. P}ISB/§TA
ATA DE Rf,GISTRO DE PREÇO:

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM LADO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃo BERNARDO/MA E Do OUTRO LADO
A EMPRESA:

A PREFEITURA MUNICIPÂL DE SÃo BERNARDo, Pessoa Juridica de Direito
Público Intemo, inscrita no CNPJ n" 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bemaf,do Coelho de Almeida

863 - Centro, SÂO BERNARDO MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada
por, ------------- residente e domiciliado na cidade de ------------------, no uso de suas

atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: -------;
Inscrita no CNPJ: -------- estabelecida ---------, neste ato representada
pelo --------------------------- RG CPF: ------------ residente e

domiciliado na Rua 0---.----- ----- doravante denominada CONTRATADA, têm entre
si justo e pacluado, nos lermos contidos na proposta objeto do PP n" -----------, e PROCESSO
ADMINISTRATIVO N" e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. que se

regerá pela Lei n.'8.ó66193, mediante as cláusulas e condiçôes seguintes

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO O presenre CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATIVO N" - CPL-PMSB, tendo por objeto
----. Inlegram o presente contrato, independentemenle de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da

Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a
dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitant€ vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pela aquisição do objeto contratual e de R$: ----------- (

--------r, que inclui os tributos, encargos, liete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o

objeto do contrato.

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

licitação correrão poÍ conta de Recursos:

CLÁSULA QUARTA - DoS ACRÉSIMOS E SUPRESSÔES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais. os acresclmos o

que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e ci
cento do valor inicial atualizado do contrâto, em observância ao art. ti5 § 1' da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia -----l------l---------,
podendo ser prorrogado, apôs manifestação das partes envolvidas. mediante Termo Aditivo, conforme artigo
57, inciso l, da Lei no 8.666/93, e suas alterações.
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CLÁUSULA SEXTA. DA FISCALAZAÇÃO
A fiscalização do Contrato será eletuada por servidor designado pela Secretaria de
poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da faha do fornecimento
observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

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

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissâo ocorida na documentação fiscal será motivo de
correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que

o problema seja definitivâmente sanado.

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

PARACRAFO OUARTO - A CONTRATANTE nâo pagará juros de mora por atraso no pagamento.
cobrado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condiçôes contrárias.

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

CLAUSULA NONA - DAS OBR GACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Seretaria Municipal de Administração que será responsável
pelo acompanhamento e fiscalização da execuçâo do objeto do presente contrato. Ao
servidor designado, compete entre outras obrigações. verificar a qualidade, inviolabilidade
das embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro
próprio todas as oconências relacionadas a execução do contrato determinando o que for
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRATADA, informações adicionais. para dirimir duvidas e orienta-la em todos os

casos omlssosl
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do
deverão ser solicitadas. a seus superiores em tempo hábil para adoção
convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso ll, alineas
8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA . DAS oBRIG ACO ES DA (]ONTRATADA

que

te

O presente Contrato não podená ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte

idas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERilARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a

Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta)
dias contados da data do atesto.


