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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE

ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERI{ARDO COELHO DE ALMETDA No 862

BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO, localizada à Pç Bernardo Coelho de Almeida 862 -
Centro - São Bernardo - MA, através de sua COMISSÃO PERMANENTE 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 CONVTIE para ContrataÉo de empresa para
fornecimento de Gêneros alimentícios e utensílios de cozinha para a Secretaria Municipal de Saúde de
São Bernardo/MA; em regime de MENOR PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a ser regida
pelas normas deste Edital, pelas disposições da l,ei Federal no 8.666199, e legislação pertinente. A CPL
receberá a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA até as ro:oo hs do dia or de março de zorg em seu
endereço supracitado, em ato público, atendidas as especificações e formalidades dos anexos que
seguem:

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ABERTURA:

DATA: 01 de março de zorg - HORAS: ro:oo

PROCESSO ADMINISTRATM No 2o19.o2.oor- CPL/PMSB/MA
COI{VITE N. o ofi/2o19

r - OBJETO:
r.r O objeto da presente licitação, consiste na Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros
alimentícios e utensflios de cozinha parâ a Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo/MA,
conforme anexo I.

r.z O tipo de licitação para este conüte: MENOR PREÇO POR ITEM
2 - A Prefeitura Municipal de São Bernardo se compromete:
a) Recebimento e protocolo de eventuais recursos administrativos com encaminhamento 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 peúodo, a critério da contratânte.
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 HABILITAÇÃO - ENVELOPE NO. OT;

4.1 - Os proponentes deverão apresentar para a Fase de Habilitação, em original ou por processo de

côpias já deüdamente autenticados em cartório competente, ou reconhecido pela Comissão Permanente
de Licitação os seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re do, em se tratando de

sociedades comerciais e, no cc) Inscrição do Ato constitutivo, no caso de s vil, acompanhada de

prova de diretoria em exercício.
c) Decreto de autorização, em se tratando de emPÍesa ou sociedade estra onamento no pars, e

ato de Íegistro ou autorização para firncionamento expedido pelo óÍgão com
âssim o exigiÍ;

a atividade
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4.2. DA RIGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contÍatual.

c) Prova de regularidade fiscal peÍante a Fazenda Nacional mediante apÍesentação de certidão unificada
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os cÍéditos tÍibutáÍios federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
admiristrados, inclusive os previdenciários (PORTARIA PGFN/RIB N" 1.751, DE 03 DE OUTUBRO DE
2014);

d) Prova de regularidade para 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 Eazenda, do domicilio ou sede do pÍoponente, ou ouüa
equivalente, na forma da Lei;

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

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos rr..rante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Deseto-Iri no 5.452, de 1o de maio de i943.

h) As microempresas e empÍesiür de pequeno poÍe deveÍõo apÍesentaÍ toda a documentação exigida para
efeito de regularidade fiscal, mesmo qnê êsta apÍeseíte alguma restrição.

i) Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte foÍ declarada vencedora e haja alguma restÍição
quanto à regularidade fiscal, 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 poÍ igual período a

critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

j) A não ÍegJlaizaçáo da documentação no ptazo acima previsto, implicará em decadência do diÍeito à

conÍataçáo, sem prejuizo das sanções previstas no art. 8l da Lei 8.ó66 de2l de junho de 1993, sendo
facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogar a Iicitaçào.

4.3. DAQUALIFICAçÃO ECONOMICA E FINANCEIRA:
a) ceftidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa juridica.

5- DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPR.ESA E EMPRBSA DE PEQUENO PORTE.
5.r - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá âpresentar
toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alSuma
restrição, conforme estabelece a Lei Complementar not23l2006.

5.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do o prazo de
oz(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em qu nente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da o Pública, para a

Zô.
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regularização da documentação, pagamento ou pârcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.3 - A não-regularização da documentação, no prazo preüsto no §ro do Art. 44, da LC nglzoo6,
implieará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no A.rt.8t da Lei 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 licitação.

5.4 - Na licita@o será assegurada como critério de desempate, preferência de contratâção para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

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

5.6 - Para efeito do disposto no Art.44 da LC tzglo6, 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 tzglzooí, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese dos §§ 10 e 20 do Art. 44 da LC t27l2oo6, 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 darc eglzoo6, será realizado
sorteio entre elas para que identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

d). Na hipótese da não-contratação nos termos preüstos no caput do Art. 44 da LC rz3/zooó, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e) O disposto no Art. 44 daLC rz3lzoo6, somente se aplicará quando a m
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6 - PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE No. oz:

r rta inicial não tiver

EMB OUANT V. LVIT V.TOTALITEM DESCRIÇÃO
Pct 5o 1t,68 84,o6I Açafrão
Kg ' z,g5 3.537,752 Aqúcar rooog

Unid 1()0 8,41 84o,633 Adoçante zoo ml
Kg 2(](](] 3,o7 6.r33,o44 Alroz Branco 1 KG

Unid 3,7r 667,065 Amido de milho 5oog
Kg :jto 4,72 141,726 Arroz Integral 1 kg

Alho - Caixa c/roo unidades CX \2 \8,947
Unid 120 2,94 352,35Aveia z5og

9 Azeite de oliva sooml Unid 3o 23,50 7oS,06
Pct 240 4,5510 Biscoito Doce 1.O91,16

11 Biscoito Integral 9o 5,o7 456,o7
Pct 12t)OBiscoito Cream Craker 4,6t 5.s26,84

1:l Café Torrado e Moído pct zsog Pct 720 s,62 4.o19,23
Unid14 Canela 12 3,r1

15 Cha (Hortelã/Cidreira/Camomila) Unid 436 261,42
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16 Creme de l,eite zoog Unid 5o 3,54 r77,ot
1,7 Doce de leite Unid 36o 2,69 967,ss
r8 Ervilha zoog Unid 18o 2,O4 366,s6
t9 Farinha de Trigo Kg Kg 36 4,s6 r64,1o
20 Farinha Lactea Kg 18o 6,26 t-127,39
21 Feijão Preto Kg 240 5,86 1.406,s7
22 Feiião Branco Kg Kg 240 537,06

Feiião Carioca Kg 240 6,3o 1.511,71
24 Flocão de Milho soog Unid 1()0 1,46 145,63

Gelatina em Pó Unid 6o 194,65
26 Goma Kg Kg 6o 3,99 2:19,40

Leite Liquido Desnatado UHT Unid 36o 4,74 1.704,94
28 teite Supra Soya Sem Iáctose Unid 3o 21,11 633,3r
29 Macarrão soomg Pct 1r)()0 5,36 s.363,4s
3o Macarrão zoog (Parafuso) Pct 240 4,70 1.128,1o

3l Margarina z5omg Unid 720 r,8z r.3rz,8o
32 Milho Verde zoog Unid r8o 2,39 430,50

Mingau Multicerais Unid 3,50 6go,8t
34 Mingau de Milho Unid 120 3,5ô 420,55
35 Molho de Tomate Unid 18o 3,50 63o,89
36 Estrâto de Tomâte 260g Unid 3,79 681,98
37 Molho Inglês Unid llo rrr,89
38 Louro Folha Unid 5O tt6,62
39 Oleo de Soia gooml Unid 120 4,82 578,26
4o Mangericão Desidratado Unid 5O o,99 49,73
41 Oregano Pct 5o r,87 93,5:l
12 Sal Refinado r kg Kg 120 o,60 72,46
4:a Soja Branca Pct 120 9,27 1.112,47

44 Vinagre 5ooml Unid 120 277,O5
.15 Coloral 4og Pct r8o 1,81 326,o2
46 Condimento 4og Unid 2()() 1,O7 213,r2

47 Amido de milho zoog Unid 400 3,54 1.416,05

48 Leite Condensado zoog Unid 4,26 8s2,47

49 lÉite Desnatado em Iáta 3oog Unid 400 15,85 6A41,42
5() l.€ite em pó Integral 2oog Unid 8oo 4,55 8.632,2o
51 Massa de Arroz para Cuscuz 5oog Unid 400 2,59 \-o37,17

)i Mucilon de Arroz 4oog Unid 150 8,7t 1.3O7,t2

53 Ovos - cart. c/3o unidades Cart 18oo 1(),30 18.s41,21

54 Palito - cx. c/roo unidades Cx 400 o,46 184,7o

55 Sardinha Enlatada 84g Unid 8oo 3,56 2.85r,o4

56 Figado Bovino Kg Kg 48o ro,66 s.114,82
Carne Sem Osso(Bife e Moida) Ks 900 22,74 19.926,47

s8 Carne Com Osso Kg 6oo 20,36 rz.zr 8,7:t

59 Coxa e Sobrecoxa de Frango Kg 900 13,99 12.595,23

6o Peito de Frango Kg 900 14,29 12.861,63

61 Frango Kg 6oo 9,47 s.683,r3
62 Queiio Kg 1()() ---\ 27,03 2.703,o4
63 Àface Pct lso / o 479,51
64 Acelga Pct 100 \ 3,43 343'36
65 Repolho Kg 240 -85'§ 8s2,47
66 Tomâte Kg 2()0 734,o7
67 Cebola Kg 15r) -'f 3ls s68,31
68 Piinentão Kg 150 3,91 586,o7
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69 Pepino Kg 100 1,66 t6s,76
7O Cheiro verde Pct 240 l,r8 284,16
71 Cenoura Kg 20o 3,79 757,75
72 Beterraba Kg 2()() 3,79 757,75
73 Chrrchrr Kg 150 355,2()
74 Batata Inglesa Kg 3()0 4,74 1.42O,78
75 KgBatata Doce 2()C) 1,78 355,20
z6 Abóbora Kg 3,79 90,93
77 Melancia Kg 150 1,60 49,76
z8 Banana Kg 900 .t!)) 3.196,76
79 Maçã Kg 148 8,29 1.226,61
8o Maracuja Kg 239 4,26 1.o18,70
8r Abâcate Kg too 4,50 449,9r
82 Quiabo Kg 15() 3,55 532,79
83 Assadeira Retângular4oxzS Unid 4 25,o4 too,17
84 Assadeira Retangular 4ox3o Unid 4 32,96 131,8s
ó5 Assadeira Retangular SSx38 Unid 4 8s,oó 340,23
86 Bacia de Plástico r3,S L Unid lo
8z Bacia de Plástico r7 L Unid lo 321,69
88 Bacia de Plástico 3,s L Unid 1o 4,58 45,82
89 Bacia de Plástico 4,6 L Unid lo 7,36 n,64
9O Bacia de Plástico 8 L Unid 10 \1,77 tt7,69
9t Bandeia G Unid 5 17,18 85,9o

Unid 5 11,5992 Bandeia M 57,96
Unid 4 30,63 122,5293 Caçarola 5 L

94 Canecão A]uminio 2.3 L Unid 1 8,so 34,oo
95 Colher Aluminio G Unid 4 1o,68 42,72

Unid 40 90,9396 Colher para Sopa
Unid 1() 4,50 44,9997 Deposito P

1() 6,ss 69,soDeposito G Unid98
Unid 4 21,9O 87,6199 Concha M

90,93Unid 4o100 Facas de Mesa
4 89,89UnidFrigideira M

Unid 4 25,87 103,48Frigideira P

40 90,93Unid103 Garfo de Mesa
Unid 4 14,88 59,53104

42,94 8s8,86Unid 2(]Garrafa Termica rL105
20,79 311,86Unid 15Garrafa Termica 75o ML106
13,63 r36,28Unid 10Ja':ra 1Lto7

Unid 10 t6,oq t6o,4g1o8
16,95 169,55Unid 1()Jarra 3L109

4 46,34 r85,36Unid110 Lima para Adiar Faca
tt6,2zUnid 10 11,63111 Iâmina p/ Corte de Carne e Vegetais

3 42,67 rz8,orUnidPanela Aluminio 6 L
35,95 143,78Unid 4Panela Panelaço Àça 4.3 L113

Unid 5 362,12114 Panela Pressão ro L
312,51Unid 5 --.óz,so115 Panela Pressão 7 L

\,6sUnid 5Papeiro 2.3 ou 3L116
Unid 5 --:dáe 27,47tt7 Peneira M

4OO,19Unid /4,oo'118 Prato
Unid 5 / h,ea 88,42)119 Pregador

I l6,aí 3O,O 1Unid 5120 Ralador Inox
Cento 15() Ys,q8 8zz,z8Copo Descartavél z5oML com 1oo Unid121

101

102

Garfo Trinchante

Jarra 2L

1()(]
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Filme PVC Transpoârente 3M Unid 1o 5,48 219,27
123 Luva Termica Unid 1() 28,9o 289,o1
124

Pote Descartável looml
Unid 3O 4,19 125,74

\25 Unid 350 2,82 986,26
tz6 Tampa p/ Pote looml Unid r,42 284,16

t77.O94,92

Valor total dos serviços: R$z 177.094,92 (cento e setenta e sete mil e noventa e quatro reais e

noventa e dois centavos).

6.1 - PRÁZO DE VAIIDADE - As propostas consignadas üncularão o proponente no prazo de 6o
(sessenta) dias, contados da abertura do certame.

6.2 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - O julgamento e classificação das propostas, serão avaliados em
fun@o do MENOR PREçO POR ITEM, classificando-se em primeiro lugar a proposta formulada de
acordo com as especificações 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
8.6661%.

6.3 - FORMA DE EIÁBORAÇAO DAs PROPOSTAS:
a). As propostas deverão ser datilografadas ou impressas em português, datadas e assinadas pelos
representantes legais das licitantes, rubricadas nas demais folhas se houverem, isentas de emendas,
rasuras, ressalvas ou entreliúas.
b) Consignar o PREÇO TOTAL em algarismos romanos e por extenso, em moeda corrente nacional;
c) O preço ofertado deve conter a incidência de impostos no total geral da proposta, já incluídos os
custos de frete, considerando o local dos serviços e outros previstos neste instrumento, com encargos
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, cotâdos em moeda corrente nacional.

7- DOS RECURSOS
Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e

parágrafos do art. 1o9 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

8. DAS PENALIDADES
8.1 - A empresa contratada que incorrer nas responsabilidades prescritâs nos artigos 81 "caput", 86 e 87,

da I-ei Federal n" 8.666/93, alterada posteriormente, ficará sujeita à aplicação de:

8.r.r - Multa de o,S% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, limitado está a

os(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;

8.1.3 - Multa de rooÁ (dez poÍ 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

préüa, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

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

Administração

Pano Multiuso
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c) declara@o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública.

8.3 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e
legais aplicâveis. Constituem também, motivos para a rescisão do contrato os arrolãdos no art.78 da lÉi
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 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão por conta da dotação
orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1o.r22.oo5o.2oS4.oooo - MANUTENçÂO DA SEC. DE SAÚDE
33903o-ooo - Material de Consumo
1o.3o1.o34o.1015.oooo- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
33903o-ooo - Material de Consumo
ro.30 r.o34o.2072.oooo MANIITENçÀO DO PAB - FIXO
339o3o-ooo - Material de Consumo

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

10.2 - As empresas licitantes, que não atenderem, ou forem divergentes com 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 inexequíveis, serão declaradas INABILITADAS e/ou
DESCIÁSSIFICADAS, respectivamente, pela Comissão Permanente de Licitações.

ro.3 - O contrato administrativo derivado da presente licitação, poderá ser rescindido na ocorrência das
situações elencadas no artigo 77 e seguintes da [,ei Federal n" 8.666/93, em sua atual reda@o.

ro.4 - A rescisão unilateral decorrente das hipóteses preüstas nos incisos I, II, V e \rII, do artigo 78 da
Lei 8.666199, não dispensam a aplica@o de outras sanções cabíveis e legais.

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

PREFEITI]RA MUNICIPAL DE SÃO SERNERDO
CARTA - CONVITE No. o11/2o19, para Fornecimento de material Permanente para a Secretaria
Municipal de São Bernardo/MA, com encerramento às ro:oo horas do dia or de março de zor9.

EI{V'ELOPE No. r "DOCUMENTAÇÂO", quando for documentação e

EN!'ELOPE No. 2 "PROPOSTA DE PREÇOS", quando for proposta de

sta de Preços" deverão
ser entregues no Setor de Licitações, Pç Bernardo Coelho de Almeida
Estado do Maranhão, para serem protocolados impreterivelmente até
de zorge abertos em ato público na presençâ da Comissão Municipal
das empresas licitântes presentes às ro:oo horas do mesmo dia.

de de São Bernardo,
do dia or de marçoâs

e dos representântes

?q

ro.6 - Os envelopes no 1e 2 contendo respectivamente â "Documentação e
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ro.7 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, 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 l,ei
8.6661sil.

ro.8 - Nenhum tipo de impugnação a este edital licitatório, bem como Recurso Administrativo, será
aceito por via "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.

1o.9 - Os licitantes poderão colher informações adicionais 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 rz:oo horas, obedecendo aos seguintes critérios.

10.10 - Não serão levadas em consideração, pela Comissão, quaisquer consultas, pedidas, ou reclamações
relativas ao Conüte que não tenham sido formuladas por escrito e deüdamente protocoladas, ou por fax,
até oz (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes, ressalvado o disposto no
§ zo doArt.4r da Lei rP 8.666199.

1o.u - Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais quanto ao Convite.
10.12 - Os esclarecimentos aos consulen
adquirido r, presente Convite.
11 -12 - Integra o presente Edital, como se

Prefeitura Municipal de

EL
Presidente

unicados a todas às demais firmas que tenham

nscritos, a Minuta do Contrato.

zo de fevereiro de zor9.

A. LIMA
pal de Licitação

tes

nel

S

ão Be
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ANEXOI
MTNUTA DO TERMO DE CONTRATO

coNTRATO Ne --------l--------
PRADM: Ns_/_ _ CPL_PMSB/MA

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL,

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A
EMPRESA 

-., 

E DO OUTRO A
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO -

MA.

situada
inscrita no CNPJ sob o no doravante denominada simplesmente

"CoNTRATADA" e do outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA, situada pç Bernardo
Coelho de Almeida 862, Centro - São Bernardo - MA, Estâdo do Maranhão, inscrita no CNPI sob o no
06.12 5.3 89/0001-88, neste ato representada por seu Presidente, Senhor
domiciliado na cidade de doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, acordam
em assinar o presente Contrato resultante do CoNVITE N.s _/- tudo de acordo com a Lei Federal
no 8.666 de 21 de 06 de 1993 e suas alterações na Lei no 8.883/94, o qual será regido pelas Cláusulas
seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA - Do oBIETo
0 presente contrato tem por base legal o processo Adminis0züvo ne

referente ao Convite 

- 

tendo por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros
alimentícios e utensÍlios de cozinha para a Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo/MA. obriga-
se a CONTRATADA a fomecer à CONTRATANTE, Os fomecimento constantes do Edital, do qual a

CONTRATADA foi vencedora; Integram o presente contrâto, independentemente de transcrição, o Edital,
seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculaçâo ao
edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULIT SEGUNDA - DA EXECUÇÂO DO CONTRATO
Os serviços constantes do Editâl supra-citâdos serão realizados conforme solicitação da

CONTRATANTE, de acordo com a necessidade verificada. A CoNTRATADA cumprirá o objeto deste Convite,
no prazo pré-estabelecido neste Edital e seus Anexos do Convite ne 

- 

- CPL;

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

valor de ----------
CLÁUSUIII QUARTA - DO REAIUSTE
Em caso de reâiustamento, o mesmo seÉ realizado com base nos índices estâbelecidos

pelo Governo Federal.

CLÁUsULA QUINTA. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÔES

Além do que estabelece o CONVITE, fica a licitante obrigada a aceitar nas mesmas

condições contratuais, o aumento ou a reduçâo da quantidade contratada o valor original.

CLÁUSULA SEXTA _ DA DOTAÇÀO ORÇAMENT

Aos _/_ / 

- 

de um lado a Empresa

As despesas decorentes da execução do objeto correrão por conta da s

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
to.t22.oo}o.2o'4.oooo - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE

tação:

residente e
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339ogo-ooo - Material de Consumo
ro.301.o34o.1015.oooo- MANIITENÇÃO DO FIJNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
339o3o-ooo - Material de Consumo
1o.3ot.o}4o.zo72.oooo MANI-J"IENÇÀO DO PAB - FIXO
339o3o-ooo - Material de Consumo

CúUSULA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO: O presente contrato vincula-se ao edital de
CONVITE N.e _ e à proposta da CONTRÁTADA.

cúUsULA oITAvA - DA VIGÊNCIA D0 CoNTRATo: o presente contrato entrará em
vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de execução de ---- - C -----) meses, podendo
o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e sucessivos perÍodos com üstas a obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a Administração de acordo com o ârt.57, inciso I, da Lei nq 8.666/93

CúUSULA NONA - DA FISCALIZAçÃOr A fiscalização do Contrato será efetuada
pelo Sr. _------- que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à
regularização dos serviços observando, bem como propor a aplicâção das penalidades previstâs deste
instrumento

cúusulA DÉcrMA- DAs oBRrcÂçôEs DA CoNTRÂTANTE
A C0NTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor que será responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçào

da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigações,
anotândo em registro próprio todas âs ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o
que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;

c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitâção
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orientaçôes 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;
CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DAS OBRTGAçOES DA CONTRATADA
C0NTRATADA obrigar-se-á a:

a) Executar o ob,eto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem 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 vigor
para perfeita execução do contrato;

c) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do

contrato e outros correspondentes;

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das

obrigações ora estabe
Federal n" 8.666193.

lecidas, suieitará a CONTRATADA as sanç stas nos artigos B1 a 88 da Lei

PAúGRÂFO PRIMERO - O atraso injusti cumprimento do objeto deste

Contrato sujeitará a C0NTRATADA, à multa de mora corresp nte a

or ceao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10o/o (dez
centésimos por cento)

l./0
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PAR/íGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a
c0NTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à coNTRÁTADA, na hipótese de inexecuçào
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) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alÍneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas

conjuntamente com a prevista na alínea "b".
PAúGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita

comunicação escrita à CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado, constando o fundamento
legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

DÉcIMA TERCETRA - DA REscIsÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisào, com as

conseqüências contratuais e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes, projetos e

prazos;
c) - â lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar â

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 pâralisação do serviço, sem justa causa e préüa comunicação à

CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação dâ CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação nào
âdmitidâs no edital e no contrato;

B) - 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 § 1a

do arL 67 desta Lei Federal ne 8.666193;
i) - a decretâção ou a instauração de insolvência civil;

i) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da C0NTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

C0NTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de âlta relevância e amplo conhecimento

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

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

acârretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1a do art. 65 desta
lei;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem es CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade p lica, g ve perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensôesq
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas

o mesmo prazo,
s e contratualmente

lZem

imprevistas desmobilizaçôes e mobilizações e outras previstas, ass NTRATADA, nesses
câsos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das o
normalizada a situação;

midas até que seja

o) o atraso superior a 90 (noventa) dias d pagamentos devidos pela

oa

CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em o de calamidade pública, grave
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perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a C0NTRATADA o direito de optar pela suspensâo
do cumprimento de suâs obrigações até que sejâ normalizada a situação.

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

PARríGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos

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

desde que haja conveniência para a CONTRÁTANTE;
c) ludicialmente nos termos da legislação

DÉCIMA QUARTA . DAS COMUNICAçÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrâto, só produz
efeito legais se processada por escrito, mediante protocolo ou por meio de registro, que comprove a sua

efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAçÕES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no

art. da Lei n' 8.666/93.

DÉCIMA sExTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de SÃO BERNARDO/MA, para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da execução do presente Contrâto.
E por combinarem com todas as cláusulas e condiçôes contratadas, assinam este

instrumento de Contrato de Fornecimento, em 03 (três) üas de igual teor e forma, que vai também âssinado

porduâs testemunhas â tudo presente

sÃo BERNARDO -MA, EM

Contratante Contratada

TESTEMTI}IHAS:

CPF CPF:
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MODELO DE DECI-A.RAÇÃO

DECr-ARAÇÃO EM CUMPRTMENTO AO DTSPOSTO NO TNCTSO )Oqrrr DO
ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: CONVITE NR. orr/zor9

Prezado Senhor,

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

e do CPF no DECIÁRA, para fins do disposto no inciso
V do art. z7 da l-ei no 8,666, de zr de junho de 1993, acrescido pela I,ei 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.

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

(endereco comDleto)

(nome, cargo, assinatura do represen
em papel timbrado da empresa,

.....................(.....), ....... de de zo19.

da proponente,
tificado)
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sediada em

DECI-ARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

SUPER\,'ENIENTES IMPEDITIVOS DE IIABILITAÇÃO

Ref.: CONVITE NR. orr/zor9

Prezado Senhor,

ínome da emoresa) . CNPJ no
(endereco comoleto) por intermédio de seu representante legal

Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade no
e do CPF no DECLÁRA, sob as penas da Lei, nos termos

do § zo, do art. 32, da tei 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


