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A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO, localizada à Pç Bernardo Coelho de Almeida 862 -
Centro - Sào Bernardo . N,t,A,. atravéS de sua COMISSÃO PERMAN ENTE DE LICITAçÀO - CPL
instituída pela Portaria no oo3 de o3 de janeiro de zor9, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará Licitação na modalidade CONVITE para Contratação de empresa para
fornecimento de môveis para a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA; em regime de MENOR
PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a ser regida pelas normas deste Edital, pelas disposiçôes
da tei Federal no 8.66619J, e legislação pertinente. A CPL receberá a DOCUMENTAÇAO e PROPOSTA
até as ro:oo hs do dia 15 de fevereiro de 2019 em seu endereço supracitado, em ato público, atendidas as
especificações e formalidades dos anexos que seguem:

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ABERTURA:

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2019.or.o16- CPL/PMSB/MA
CONYITE N. o oo5/zo19

r - OBJETO:
r.r O objeto da presente licitação, consiste na Contratação de empresa para fornecimento de móveis para
a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, conforme anexo I.

r.z O tipo de licitação para este conüte: MENOR PRXÇO POR ITEM
z - A Prefeitura Municipal de São Bernardo se compromete:
a) Recebimento e protocolo de eventuais recursos administrativos com encâminhamento para análise da
CONTRATADA;

2 _ DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 - O contrato a ser firmado entre as partes terá ügência até 3r de dezembro de zor9, contados da data
da assinatura, podendo ser prorrogado por igual peíodo, a critério da contratante.
2.2 - A licitante vencedora ao ser convocada para a assinatura do respectivo contrato, deverá apresentar-
se no prazo máximo de o3 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação.

3 - FORMA DE PAGAMENTO:
3.r - O pagamento será efetuado através de transferência bancária, após a emissão de nota fiscal e

atestada pelo Setor competente.

4 - FASE DE HABILITAÇAO - EN\,'ELOPE No. 01

4.i - Os proponentes deverão apresentar para a Fase de Habilitação, em original ou por processo de
cópias já deüdamente autenticados em cartório competente, ou reconhecido pela Comissão Permânente
de Licitação os seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente Íegisüado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no cc) Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedade ci panhada de
prova de diretoria em exercício.
c) Decreto de autorização, em se tÍatando de empresa ou sociedade estrangeúa em
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo óÍgão competente,
assim o exigir;

4.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

to no país, e
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b) Prova de inscÍição no cadastÍo de contdbuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atiyidade e compatível com o objeto contÍatual.

c) Prova de regularidade Íiscal perante a Fazenda Nacional mediante apÍesentação de certidão uniflrcada
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos úibutários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, irclusive os previdenciários (PORTARIA PGFN/RFB N" 1.751, DE 03 DE OUTUBRO DE
2014);

d) Prova de regularidade paÍa com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de
Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do proponente, ou outra equivalente, na
forma da Lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de
Débito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do pÍoponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei;

f) Prova de regularidade Íelativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, através da
apresentaçâo do CRF - Certiircado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal,
demonstÍando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

g) Prova de inexistência de debitos inadimplidos peÍante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa (CNDT), nos ternos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de lo de maio de 1943.

h) As microempresas e empresas de pequeno poÍe deverão apresentaÍ toda a documentação exigida paÍa
efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restriçào.

i) Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada vencedora e haja alguma Íestrição
quanto à regularidade flrscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a

criterio da Administração Pública, para reglularizaçdo da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais ceÍidões negâtivas ou positivas com efeito de negativa.

j) A não Íegulatizaçáo da documentação to prazo acima previsto, implicará em decadéncia do direito à
contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 8l dâ Lei 8.6óó de2l de junho de 1993, sendo
facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifrcaçâo, pan a assinarura
do contrato, ou revogar a licitação.

4,3. DAQUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor j udicial d da pessoa juridica

5- DA PARTICIPAçAO DE MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PO
rá apresentar

presente alguma

S.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
oz(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
ne!íatiyas ou positivas com efeito de certidão negativa.

S.1 - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microemp
toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que
restrição, conforme estabelece a Lei Complementar not23l2co6.
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5.3 - A não-regularização da documentação, no prazo preüsto no §ro do Art. 44, da LC tz3lzoo6,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções preüstas no Art. 8r da l,ei no.
8.666, de zr de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licita@o.

5.4 - Na licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

5.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até to'/o(dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.

5.6 -. Para efeito do disposto no Art. 44 daLC rz3/o6, ocorrendo o empate, proceder-se- á da seguinte
forma:

a) A microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada poderão apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.

b). Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do
caput do Art.44, da LC 123/2006, serào convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipôtese dos §§ 10 e 20 do Art. 44 daLC tzglzoo6, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.

c). No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ ro e zo do Art. 44 daLC tzglzooá, será realizado
sorteio entre elas para que identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

d). Na hipótese da não-contràtação nos termos preüstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e) O disposto no Art.44 da lí) tzglzoo6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microernpresa ou empresa de pequeno porte.

6 - PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE No. oz:

V. TOTALITEM DESCRTÇÃO EMB QUANT V- UNIT

Um 72
967,931

Armário baixo com duas portas, Tampos dupla face
de 45mm, Fita de borda de tampo de 2mm,
confeccionado em MDF, espessura de 25 mm,
revestida nas duas faces com Laminado melamínico
(BP), oriundas de madeiras certificadas de
reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de
2 mm em todo contorno, colados ao tampo através
de processo'HOT MELT', acabamento nas cores
semelhantes ao revestimento do tampo. Sistema de
fixa$o minifix, Medidas: Largura 800 mm x
Profundidade 450 mm x AltuÍa 740 mm 11.61s,20
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Armário alto com duas portas, Tampos dupla face de
45mm, Fita de borda de tampo de 2mm,
confeccionado em MDP, espessura de 25 mm,
revestida nas duas faces com Laminado melamínico
(BP), oriundas de madeiras certificadas de
reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de
2 mm em todo contorno, colados ao tampo atraves
de processo "HOT MELT", acabamento nas cores
semelhantes ao revestimento do tampo. Sistema de
fixação minifix, Medidas: Largura 800 mm x
Profundidade 450 mm x Altura 1700 mm.

Um 26
1.439,88

37.436,77

8.630,24

27.462,87

1,2.255,48

1.560,12

1 .204,39

3

GAVETEIRO VOLANTE com 02 gavetas e 01 gavetão,
tampo fundo e laterais em MDF de 15mm revestido
em laminado melaminico nas duas faces, 4 (quatro)
rodízios duplos, gavetas confeccionadas em MDF de
15mm revestidos em laminado melaminico nas duas
faces, com fechadura e chaves.

Um 9
958,92

4

lvlesa dinâmica com tampo MDF de 45mm, Fita de
borda de tampo de 2mm, pé paínel de 45mm,
medindo 1400 x 700 x 750mm, com duas gavetas e
fechadura com chaves acoplados.

Um 18
1.192,38

Mesa dinâmica com tampo de 45mm, Fita de borda
de tampo de 2mm, pe painel, medindo 1500 x 700 x
750mm com complemento de mesa auxiliar dinâmica
900x450x700mm.

Um 9
7.36t,72

6

Armário credenza executivo com 02 portas e nichos
lateral Tampos dupla face de 45mm, Fita de borda
de tampo de 2mm, Sistema de fixação minifix, 2000
x 450 x 750mm,

Um 1
1.560,12

7

Balcão de atendimento nas dímensões L2400mm X
C1050mm X 750mm com laterais, tampo e painéis
frontais superiores a 25 mm. Tampos Retos em MDF
com espessura de, no mínimo, 25mm. Revestimento
nas duas faces laminado melamínico de alta pressão
- Acabãmento da borda frúntal - Painel frontal sob o
tampo da mesa de no mínimo 15mm em MDF preto,
A fixação da estrutura aos tampos é feíta através de
buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e
parafusos com rosca atarraxantes. Todas as bordas
de tampos, e quaisquer outros elementos
construtivos do movel que sejam acessÍveis ao
usuário devem ser livres de rebarbas, revestidas com
fita de PVC ou ABS de no mÍnimo 2,0mm.

Um 1
7 .204,39

8

Mesa de retangular, confeccionado em MDF,
espessura de 45 mm, revestida nas duas faces com
Laminado melamínico (BP), oriundas de madeiras
certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo
recebe fita de 2 mm em todo contorno, colados ao
tampo através de processo "HOT MELT",
acabamento nas cores semelhantes ao revestimento
do tampo, medindo 2500 x 1000 x 740mm.

Um 1
2.402,80

2.402,80

'2
__-..:!.-.-
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Mesa de retangular, confeccionado em MDF,
espessura de 45 mm, revestida nas duas faces com
Laminado melamínico (BP), oriundas de madeiras
certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo
recebe fita de 2 mm em todo contorno, colados ao
tampo através de processo "HOT MELT",
acabamento nas cores semelhantes ao revestimento
do tam medindo 2000 x 1000 x 740mm.

Um 1
2.162,32

2.162,32

2.390,78

4.849,69

3.641,24

70.734,24

10.039,0s

4.559,1,1

05,20

10

Mesa de reunião redonda, estrutura em aço,
medindo 1200 x 740mm. Tampo: Confeccionado em
MDF BP (30 mm), revestido por ambas as faces, com
acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm
esp€ssura com bordas aparentes

Um 2
1.195,39

Um 5
969,94

11
Mesa de centro estrutura de aço inox e tampo de
vidro 6mm incolor, lapidado, medindo 800 x 550mm

t2
Mesa de canto estrutura de aço inox e tampo de
vidro de 6mm incolor, Iapidado, medindo 450 x
450mm

Um 5
779,46

Um 26
389,78

13

Cadeira operacional anatômica, espuma injetada de
alta densidade, revestida em courino. com base
giratória com rodízips duplos de nylon, base com
regulagem de altura, assento e encosto unidos por
mola, dotada de mecanismo amortecedor e regulador
do assento,

Um
233,47

r4
Cãdeira operacional anatômica, espuma injetada de
alta densidade, com base de aço tipo 04 És, assento
e encosto revestido em courino de alta qualidade.

Um 5 gtt,a215

Cadeira Diretor anatômÍca, espuma injetada de alta
densidade, com base giratória com rodízios duplos de
nylon, base com regulagem de altura, assento e
encosto unidos por mola. dotada de mecanismo relax,
assento e encosto revestido em couro ecológico com
costuras aparente para melhor anatomia.
Cadeira Presidente anatômica, espuma injetada de
alta densidade, com base giratória com rodízios
duplos de nylon, base com regulagem de altura,
assento e encosto unidos por mola, dotada de
mecanismo relax, assento e encosto revestido em
couro ecológico com costuras aparente para melhor
anatomia.

Um 3

Um 16
(

525,05/77

Cadeira interlocutor anatômica, espuma injetada de
alta densidade, com base em aço em forma de S,

assento e encosto unidos por mola, dotada de
mecanismo relax, assento e encosto revestido em
couro ecológico com costuras aparente para melhor
anatomia. 8.400,78

43

1.035,07
1r,
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Poltrona giratória, padrão presidente, com assento e
encosto manufaturados em espumas flexíveis de
poliuretano injetadas apresentando densidade
mínima de 55 +/-5 kg/m3, com excelente resiliência,
baixa deformaÉo permanente, ótima forçâ de
endentação e alto fator conforto, independentes,
formato monobloco, com assento e encosto
estruturado em compensado multilaminado oriundo
de manejo sustentável. Mecanismo com articulação
descentralizado em relação ao eixo de gravidade.
Possui anti pânico e travamento com 03 pontos de
parada. Alavanca para altura do assento situada ao
lado direito e alavanca para inclinação do encosto
situada ao lado esquerdo. Possui na sua parte frontal
um manipulo para ajuste do coeficiente da mola de
reclinaÉo, com várias tensões diferentes para o
movimento de reclinação do mecanismo. Pistão à gás
com curso de 80 mm, conforme DIN 4550. Rodízios
de duplo giro ínjetados em poliamida com pistas em
PU .Par de braços fixos, manufaturados em alumínio
fundido, com acabamento polido, ancorados ao
assento e ao encosto, unindo-os. Base com 05 patas
em alumínio. Altura do Encosto: 730mm; Largura do
Encosto: 545mm; Espessura media do encosto de 60
mm; Largura do Assento: 530mm; Profundidade do
Assento:485mm.

Um 1
4.158,31

4.158,31

4.929,45

1.6s1,30

2.324,64

38

19

Poltrona de aproximaÉo anatômica, assento e
encosto injetados em espuma de alta resiliência, com
base de aço tratado, assento e encosto revestido em
couro ecológico com costuras aparente para melhor
anatomia.

Um
2.464,92

20

Poltrona com encosto regulável em tela mesh.
Encosto com regulagem de altura e lombar. Braço
com regulagem vertical. Tensor de relax frontal.
Flange sincronizada. Aranha de nylon. Rodízio de
nylon.

Um 1
1.651,30

27
Poltrona de aproximação com encosto em tela
mesh, Braços e base em aço com ponteiras de nylon
e sapatas de piso.

Um 2
1.t62,32

22
Longarina de PVC rígido com 03 lugares, com braços,
anatômica, base em aço tratado.

Um 12
558,11

23
Longarina de PVC rígido com 02 lugares, com braços,
anatômicr, base em aço tratado.

Um 2
471,94

(

24

Sofá de três lugares, composto por base, assento e
encosto. Estrutura em madeira, com percintas
horizontais e verticais no assento e encosto e
costuras aparente com detalhes. Assento e encosto
com almofadas apoiadas em uma base de
sustentação fixa. espumas de alta qualidade e
densidade, revestido com couro ecologico preto, pÉs

de metal.

Um 1
4.6t4,22

4.674,22
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Sofá de três lugares, composto por base, assento e
encosto, e braços junto a estrutura de madeira,
assento e encosto com almofadas apoiadas em uma
base de sustentação fixa. espumas de alta qualidade
e densidade, revestido com couro ecológico preto,

2.389,77

de metal. 2.389,77

21,.442,83

9.279,53

210.288,02

Valor total dos serviços: R$: 210.288,53 (duzentos e dez mil duzentos e oitenta e oito reais e
cinquenta e três centavos).

6.r - PRAZO DE VALIDADE - As propostas consignadas üncularão o proponente no prazo de 6o
(sessenta) dias, contados da abeúura do certame.

6.2 - CR-ITÉRIOS DE JULGAMENTO - O julgamento e classificação das propostas, serão avaliados em
função do MENOR PREÇO POR ITEM, classificando-se em primeiro lugar a proposta formulada de
acordo com as especificaçôes anteriormente descritas e que consignar o MENOR PREÇO POR ITEM.
Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério de sorteio, conforme Art. 45, parágrafo segundo da Lei
8.666/%.

6.3 - FORMA DE ELABORAçAO DAS PROPOSTAS:
â). As propostas deverão ser datilografadas ou impressas em po das e assinadas pelos

Um 1

ourepresentantes legais das licitantes, rubricadas nas demais folhas se h
rasuras, ressalvas ou entrelinhas.
b) Consignar o PREçO TOTAL em algarismos romanos e por extenso, em

isentas de emendas,

corrente nacional;
c) O preço ofertado deve conter a incidência de impostos no total geral proposta, já incluídos os
custos de frete, considerando o local dos serviços e outros preüstos neste instrumento, com encargos
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, cotados em moeda corrente nacional.

7- DOS RECURSOS
Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as norrnas preüstas nos incisos, alíneas e
parágrafos do art. 1o9 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

26

Conjunto de stake work em forma de L, formado por
mesa em MDF de alta qualidade, revestida em
laminado melamínico em ambas as faces, armários
em MDF da mesma cor da mesa para compor o
ambiente, armários com prateleiras internas e portas
com puxadores embutidos, com gavetas e chaves em
duplicidade, 'devendo não conter rebarbas ou partes
cortantes, componível, armários dinâmicos e painel
em MDF com prateleiras suspensas sobre mediadas,
armário juntos com painel e suportes para W, com
passagem para fiação de embutir, em mediadas
especiais conforme ambiente.

Conj. 1
2t.442,83

27

Conjunto de stake work em forma de L, formado por
mesa em MDF de alta qualidade, revestida em
laminado melamínlco em ambas as faces, armários
em MDF da mesma cor da mesa para compor o
ambíente, armários com prateleiras internas e portas
com puxadores embutidos, com gavetas e chaves em
duplicidade. devendo não conter rebarbas ou partes
cortantes, componível,

Conj. 1
9.279,53

rm--.rOirin-t''t; 
' 36- '

25
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8 - DAS PENALIDADES
8.r - A empresa contratada que incorrer nas responsabilidades prescritas nos artigos 8r "caput", 86 e 87,
da Lei Federal n' 8.666/93, alterada posteriormente, ficará sujeita à aplicação de:

8.1.1 - Multa de o,S% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, limitado está a
o5(cinco) dias após a solicitação da Prefeitura, após será considerado inexecução contratuâl;

8.r.2 - Multa de S% (cinco por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução parcial do
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de or (um) ano;

8.r.3 - Multa de ro% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução total do contrato,
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de oz (dois) anos;

8.2 - Independentemente das multas preüstas, a Administração municipal poderá, garantida a defesa
prévia, aplicar as seguirtes sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a oz (dois) anos;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra@o Pública.

8.3 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e

legais aplicáveis. Constituem também, motivos para a rescisão do contrato os arrolados no art. Z8 da I€i
8.6661%.

8.4 - A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

8.5 - Nenhum pagamento será feito à empresa adjudicada vencedora que tenha sido multada, antes de
paga a multa:

09 - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
As despesas dócorrentás da contratação oriunda desta licitação correrão por conta da'dota@o
orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FINANçAS 04.122.oo5o.2012.oooo - MANUTENÇÃO

3.3.9o.3o.oo - Material Permanente

DA SECRI]'TARL{ D INISTRAÇAO E

.1O - DISPOSIÇÕES FINAIS
ro.r - Os proponentes pâra participarem desta licitação, deverão estar de pleno acordo com todas as
condições estabelecidas neste edital licitatório.

1o.2 - As empresas licitantes, que não atenderem, ou forem divergentes cóm as condições estabelecidas e

previstas neste Edital Licitatório, na Fase de Habilitação, ou na Fase de Julgamento das Propostas, que
contiverem preços excessivos, e/ou manifestamente inexequiveis, serão declaradas INABILITADAS e/ou
DESCI-A.SSIFICADAS, respectivamente, pela Comissão Permanente de Licitações.
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10.3 - O contrato administrativo derivado da presente licitação, poderá ser rescindido na ocorrência das
situações elencadas no artigo 77 e seguintes da Lei Federal n' 8.666/93, em sua atual redação.

ro.4 - A rescisão unilateral decorrente das hipóteses preüstas nos incisos I, II, V e VII, do artigo 78 da
l-ei 8.6661%, não dispensam a aplica@o de outras sanções cabíveis e legais.

ro.5 - Os documentos para a FASE DE HABILITAÇÁO, bem como, as PROPOSTAS DE PREÇOS,
deverão ser apresentados em envelopes distintos, deüdamente lacrados, contendo a seguinte indicação
na parte externa (exemplo):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
CARTA - CONITIE No. oo5/zor9, para Fornecimento de material Permanente para a Secretaria
Municipal de São Bernardo/MA" com encerramento às ro:oo horas do dia r5 de fevereiro de zor9.

ENVELOPE No. 1 "DOCUMENTAÇAO", quando for documentaçâo e
ENVELOPE No. 2 "PROPOSTA DE PREÇOS", quando for proposta de preços.

ro.6 - Os envelopes no r e 2 contendo respectivamente a "Documenta@o e Proposta de Preços" deverào
ser entregues no Setor de Licitações, Pç Bernardo Coelho de Almeida 862, na cidade de São Bernardo,
Estado do Maranhão, para serem protocolados impreterivelmente até às ro:oo horas do dia rs de
fevereiro de zorge abertos em ato público na presença da Comissão Municipal de Licitação e dos
representantes das empresas licitantes presentes às ro:oo horas do mesmo dia.

ro.7 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administra@o, aquele que o
tenha aceitado sem objeção ou venha apontar depois do julgamento falhas ou irregularidades que o
üciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso (Art.4r, parágrafo ro. e zo. da lei
8.666193).

ro.8 - Nenhum tipo de impugnação a este edital licitatório, bem como Recurso Administrativo, será
aceito por üa "fax ou e-mail", e somente será considerado válido se for entregue em original e

protocolado no setor de protocolo da Prefeitura Municipal, no endereço Comissão Permanente de
Licitação - CPL, Pç Bernardo Coelho de Almeida 862, nesta Cidade, aos cuidados da Comissão Municipal
de Licitações.

ro.9 - Os licitantes poderão colher informações adicíonais eventualmente necessárias sobre o certame
junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, Pç Bernardo Coelho de Almeida 862, nesta Cidade, no
horário de 8:oo as 12:oo horas, obedecendo aos seguintes critérios.

ro.ro - Não serão levadas em consideração, pela Comissão, quaisquer consultas, pedidas, ou reclamaçôes
relativas ao Convite que não tenham sido formuladas por escrito e deüdamente protocoladas, ou por fax,
até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes, ressalvado o disposto no
§ 20 do Art.41 da l,ei no 8.666/93.

10.11 - Em hipótese alguma serão aceitas ma
10.12 - Os esclarecimentos aos consulentes serão
adquirido o presente Conüte.
11 -12 - Integra o presente Edital, como se ne

Prefeitura Municipal d

EÍ,I

verbais quanto ao Conüte.
unicados a todas às demais firmas que tenham

transcritos, a Minuta do Contrato.

os 3o dejaneiro de zor9.

A. LIMA

S

o

/MA,São B

DOS
Presidente il unicipal de Licitação
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MODALIDADE

2,'1'eE RO - SAO

-/--CONTRATO NS

PR ADM: NA

ANEXO I
MINIJ"TA DO TERMO DE CONTRATO

- 

_ CPL.PMSB/MA

Aos de um lado a Empresa

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL,

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A
EMPRESA E DO OUTRO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO -

MA.

inscrita no CNPI sob o no
"CONTRATADA" e do outro lado a PREFEITLITIA MUNICIPAL DE SÃO tsERN

Coelho de Almeida 862, Centro - São Bernardo - MA, Estado do Mara
06.125.389/0001-88, neste ato representada por seu Presidente, Senhor
domiciliado na cidade de doravante denominado simples
em assinar o presente Contrato resultante do CONVITE N.a

no 8.666 de 21 de 06 de 1993 e suas alterações na Lei no 8.883/94, o qual s

seguintes:

, situada
doravante denominada simplesmente

situada Pç Bernardo
no CNPI sob o no

residente e
TANTE, acordam

rdo com a Lei Federal

o, tns

gido pelas CIáusulas
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V!STO:
ENTR

CLAUSULA PRIMEIRÁ _ DO OB]ETO

O presente contrato tem por base legal o processo Adminisfativo ne

referente ao Conüte , tendo por objeto Contratação de empresa para fornecimento de móveis
para a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA. obriga-se a CoNTRATADA a fornecer à CONTRATANTE,
0s fomecimento constântes do Edital, do qual a CONTRATADA foi vencedora; [ntegram o presente contrato,
independentemente de transcrição, o Edital, seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme
preceituar o artigo 55 inciso Xl de vinculação ao edital de licitaçào ou termo que a dispensou ou
inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

0s serviços constantes do Edital supra-sitados serão realizados conforme solicitação da
C0NTRATANTE, de acordo com a necessidade verificada. A C0NTRATADA cumprirá o objeto deste Convite,
no prazo pré-estabelecido neste Edital e seus Anexos do Convite ne _ CPL;

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
A CONTRATANTE pagaÉ à C0NTRATADA mediante nota fiscal, tendo o presente contrato

valor de
CLÁUSULA QUARTA _ DO REAJUSTE

Em caso de reajustamento, o mesmo seú realizado com base nos índices estabelecidos
pelo Govemo Federal

CLÁUSULA QUINTA - DoS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÔES

Além do que estâbelece o CoNVITE, fica a licitante obrigada a aceitar nas mesmas
condições contratuais, o aumento ou â redução da quantidade contratada até 2 50lo do valor original.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÀO ORÇAMEN,TÁRIA

As despesas decorrentes da execução do objeto correrão por conta da seguinte Dotação:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FINANÇAS O4.122.OO5O.2O12.OOOO - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO E FINANÇAS

3.3.90.30.00 - Material Permanente

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VINCULAÇÂo: 0 presente contrato vincula-se ao edital de
C0NVITE N.q 

- 

e à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA oITAVA - DA VIGÊNCIA D0 C0NTRATo: o presente contrato entrará em
vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de execução de ------ G-- ---) meses, podendo
o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a Administrâção de acordo com o art. 57, inciso I, da Lei nq 8.666/93

CúUSULA NoNA - DA FIScALIZAÇÂ0: A fiscalização do contrato será efetuada pelo
Sr. 

------- 

que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularizaçào
dos serviços observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇOES DA CO

A CONTRATANTE obrigar-se-á:
aJ Acompanhar e fiscalizar a cxecução do contrat
bJ Designar um servidor que será responsável panhamento e fiscalização

da execução do objeto do preserrte contrato. Ao servidor designa pete entre outras obrigaçôes,
anotando em registro próprio todas as ocolrências relacionadas a execu

N 1'E

que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
ão do contrato determinando o
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c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitaçào
escrita da C0NTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orientações em todos os casos
omissos;

d) As decisões e providências que ultrapassarem as competências, do
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÔES DA C0NTRATADA
C0NTRATADA obrigar-se-á a:

a) Executar o objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
0rdem de fornecimento expedida pelo Setor responsável;

b) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato
e de seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em yigor
para perfeita execução do contrato;

c) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistâs, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do
confrato e outros correspondentes:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DAS PENALIDADES
0 descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das

obrigaçóes ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei
Federal n' 8.666/93.

PAfu{GRAFo PRIMERO - O atraso injustincado no cumprimento do objeto deste
Contrato suieitará a CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,30lo (três centésimos por cento)
ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 100/o (dez por cento).

PARÁGRAFo SEGUNDo - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a

CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, nâ hipótese de inexecução
total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10 0/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensâo temporária de participação em licitâçâo e impedimento de contratar

com a administração, por prazo nâo superior a 02 [dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contrâtâr com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçâo.
el As sançôes previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas

coniuntamente com a prevista na alínea "b".
PAúGRAFo TERCEIRo - Após a âplicação de qualquer penalidade será feitâ

comunicação escrita à CON'IRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado, constando o fundamento
legal, excluÍdas os casos de aplicaçâo das penalidades-de advertências e multa de mora.

DECIMATERCEIRA DARESCISAO
A inexecuçào total ou parcial deste col)tra

conseqüências contratuais e âs previstas em Iei.
Constituem rnotivos para a rescisão destc Contra
a) - o não cunrpntnento de cláusulas contratuais, ações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratu s, especificações, projetos e

prazos;
cJ - a lentidào do seu cumprinrento, levando a CONTRATANTE a comprovar ã

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisacão do serviço, sem justa causa e prévia comunicaçào à

CONTRÁTANTE;

a a sua resclsao, com as

PREFÊITURA MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO

CENTRO I I
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0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRÁTADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não
admitidas no edital e no contrato;

g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a Secretário dessa Casa
Legislativa;

h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1q

do art.67 desta Lei Federal nq 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência ciúl;
jJ - a dissoluçâo da sociedade ou o falecimento da C0NTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento

iüstificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativâ a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
ml - a supressão, por parte da CONTRAIANTE, de obras, serviços ou compras,

acarretando modificaçâo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1q do art.65 desta
Iei;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
internâ ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizaçôes e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;

o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRÁTANE decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a C0NTRATADA o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigaçôes até que seja normalizada a situação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0s casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAI.O SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a - Determiradâ por ato unilateral e escrito da Administrâção nos câsos

enumerados nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b- Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da Iicitação,

desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
c) Judicialmente nos termos da legislação

DÉCIMA QUARTA _ DAS COMUNICAÇOES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produz
efeito legais se processada por escrito, mediante protocolo ou por meio de registro, que comprove a sua
efetivação, não sendo consideradas comunicaçôes verbais.

DÉCIMA QUINTA - DAS AL,|ERAÇÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devi

art. da Lei n' 8.666/93.
tivas, no caso previsto no

DI](]IMA SEXTA - D(] FORO

I.ica eleito o fbro da Comarca de SÃO BERNARDO/ , para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da execução do presente Contrato.

E por combinarern com todas as cláusulas c condições contratadas, âssinam este
instrumento de Contrato de Fornecimento, em 03 (três) üas de igual teor e forma, que vai também assinado
por duas testemunhas a tudo presente

ustific
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TES'I'EMUNHAS:
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VI
E

MODELO DE DECII,RAÇAO

DECLA,RAÇÃo EM cUMIRIMENTo Ao Dlsposro No INCISo xxxIII Do ART. 70 DA
coNsrrrurçÃo FEDERAL

Ref.: CONVTIE NR. oo5/zor9

Prezado Senhor,

(nome da ernoresa) , CNPJ no
sediada em íendereco conrnleto) por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade no

e do CPF no __, DECIÁ,RA, para fins do disposto no inciso
V do art. z7 da l-ei no 8.666, de zr de junho de 1993, acrescido pela tri no 9.854, de z7 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nào
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

(.....), ....... de de zor9.

(nome, cargo, assiaatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, delidamente identificado)
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DECIARAÇÃo DE INExISTÊNCIA DE FAToS

SUPERVENIENTES IMPEDITTvoS DE HABILrTAÇÀo

Ref.: CONVITE NR. oob/zo19

Prezado Senhor,

(nome da emDresa) , CNPJ no
sediada em (endereco mpleto) por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portador(a) ala Carteira de Identidade no

e do CPF no 

-, 

DECIARA, sob as penas da ki, nos termos
do § zo, do art. 32, da Lei no 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que
seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

...................... (..... ), ....... de de zor9.

(nome, cargo, assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado

-


