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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

r{00AUDAoE

VISTO:

EDITAL DE LICITAÇÁO
MoDALIDADE pnucÁo PRESENCTAL - N" 013/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 20I9O3OO7

(Contrulação, de empresa para foruecimenÍo parcelado de mateial esportivo, através do SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS, destinados oo atendimenlo da Secretaria de AdminisÍruçdo do
Municlpio de São Bemardo - MÁ).

ABERTURA: 23 de abril de 2019. as I 1:00 horas.
Sala da Comissâo Permanente de Licitação Situada provisoriamente na Pça Bemardo Coelho de Almeida
nr 863 - Centro - São Bemardo-Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bemardo, Estado do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado
pela Ponaria 003-A de 03 de janeiro de 2019, toma público, para coúecimento dos interessados, que se

encontÍa aberto processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP PARA RECISTRO
DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. o referido Pregão será regido pela Lei no 10.520, de l7
dejulho de 2002, regulamentada pelo Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos
n' 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e Lei Complementar n'. 12312006 e pela Lei n" 8.66ó, de 2l 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 l) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endereço
acima citado, até às ll:00 horas do dia 23 de abril 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
licitanles e aos demais procedimentos pertinentes.

I - DO OBJETO

l.l O presente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de empresa para fomecimento
parcelado de material esportivo, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, destinado ao

atendimento da Prefeitura municipal de São Bemardo - MA.

2 _ DOS ÁNEXOS

2.1 - Fazem parte integante deste edital, os anexos âbaixo, sendo eles complementares entÍe si:

ANEXO t - Termo de Referêncial
ANEXO II Formukírio Padrão de Propostas de Preços;

ANEXO III Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO tV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Juridica);
ANEXO V - Modelo de Declaraçâo para ME e EPP

ANEXO VI - Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitação;
ANEXO VII Minuta de Contrato.

3 . DA PARTICIPAÇAO

3.t - Poderão participar da presente licitação quaisqueÍ empresas legalmente constituídas, do ramo de

atividade compativel com o objeto da licitação, conforme o item 6 - Anexo I - Termo de Referencia e

que se apresentarem, até às I l:00 horas do dia 23 de abril de 2019 a Pregoeira, em sessão pública, no

endereço constante no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes I e 2;
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;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

3.2 - Não poderão participâr desta licitação as empresâs:

3.2.1 Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.2 Que por qualquer motivo leúam sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, estadual ou Municipal, regido pela Lei n' 8.666/93, salvo as já
reabilitadas.
3.2.3 é vedada, a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com
empresa que venha a contratar empregado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, do poder público municipal.
3.2.4 - Empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
compatível com o objeto da licitação.

4 - DO CREDENCIÁMEn*TO

4.1 - No local, data e hora indicados no preànbulo deste edital e na presença do Pregoeira, será realizado
o credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária
a apresentaçâo dos seguintes documentos:

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo eventual
da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documenlos 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 - PÍocuração particular ou carta de credenciamento com firma reconhecida, podendo ser utilizado o
modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à
formulação de lances verbais e a praticar todos os demais atos inerentes ao PÍegão, acompanhada,
conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1 . I ;

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento conlo Microempresa ou Empresa de Pequeno Pone, mediante
apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da InstÍução Normativa n' 103 de 30
de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC. exigida
somente para microempresa e empresa de pequeno porte quÉ tenha intençâo de comprovar seu

enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneÍlciar do tratamento diferenciado e

favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complcmentar n' 123, de l4/12/2006,COM
DATA DE EMISSÂO A PARTIR DE MAIO DE 20I I.

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 representação por meio de pÍepostos;

4.2 - O representante da licitante presente à sessão deverá entregaÍ o Pregoeira o documento de
credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa
atualizâdo, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitaçào. em s;para(o dos
envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação". ' )

/^
4.3 - Os documentos necessários ao credenciamcnto poderão ser apresentados em original. osh!y's-fárào
parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada poy' canório
competente, ou conferido por mem5ros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão de
licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de
validade:

c) a proposta de preços (envelope l) ;

d) os documentos de habilitação (envelope 2).
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4.4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se
manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada à
participação de qualquer interessado representando mais de um licitante.

4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim 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 (s), 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 (l ou 2), o respectiyo envelope será
entregue ao Iicitante 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, serâo 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 repÍesentantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusâo dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

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

5 _ DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 A proposta de preços devená:

5.1.1 - Ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua pane externa dizeres como os seguintes

O Prcgoeiru da PrcÍeiluru Municipal de São Bernardo
Pregão Presencial SRP n' 013/2019
Processo Ádminislralivo n". 20 I 903007
Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS Oazdo social ou nome comercisl do liciíonte e endercço)

5. 1.2 Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa atÍavés de edição elerônica de texlos;
b) atender às 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 peÍinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa_juridicamente habilitada, de aceitaçâo úcita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitiú a
nota fiscal referente a execução do serviço ora licitado, indicaçâo essa, indispensável para efeito de

empenho da despesa e realizaçâo do pagamento nos termos deste edital;
5.2 - Não será aceita oferta de produto com características diferentes das indicadas no Anexo I deste

edital.
5.3 - A apÍesentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste edital.
5.4 - Os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento:
b) compreendeÍ todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos. tari

fÍetes, seguros etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta podeú ser suprida pelo representante legal da cltante no

curso da sessão;

d) havendo divergência entre valores/percentuais grâfados numericamente e os grafados por extenso,
serão considerados válidos os valores poÍ extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa juridica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal
informação, podení ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do ceÍame;
5.5 - O prazo de validade da proposta seú de 60 (sessenta) dias, a partir da data constante no subitem 3.1;

-çu
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5.6 - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores,
alterações ou altemativas nas condições/especificações estipuladas. Não serâo consideradas as propostas
que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;
5.7 - O não alendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas
no subitem 14.6 e 14.7 deste edital, implicaú na desclassificação do licitante.

6 - DA HABILITAÇÃO
O Prcgoeira da PrcÍeitura Municipol de Siio Bernardo
fuegão Presencial SRP n" 013/2019
Prucesso Adminisírutivo n'. 20 I 903007
Envelope 2 - HABILITAÇÃO Oazdo sociul ou nome comercial do liciídnÍe e endereço)

6.1 Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentar a
documentação de Habilitação que deveú ser entregue em 0l (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.

ó.3. - Relativos à hâbilitâçáo jurídics:
a) - Regisno Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de
seus administradores:
b.l) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e Específica da JUNTA COMERCIAL
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 funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo óÍgão competente, quando a

atividade assim o exigir.

6.3.1 - Relâtivos à Regularidade Fiscal
â) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscriçâo no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.l.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

. Ceíidão Conjunta de Tributos Federais e quanto à Dívida Ativa da União
c.2) faz parte da prova de regularidade pam com a Fazenda Estadual:

. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)

. Certidão Negativa de Insc"ição na Dívida Ativa.
c.3) faz paÍe da prova de regularidade com a Fazenda Municipal

. Certidão quanto à Dívida Ativa do Município

. Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao nibuto ISSQN

. Alvará de Localização e Funcionamento;

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

e) CNDT .. Cenidão Negativa de Debitos Trabalhistas CNDT, €m cumprimento à Lei l2.440l20ll eà
Resolução Administrativa n" 1.47012011, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tstjus.br/certidâo, atualizado o art.29,Y da L,ei 8.666193.

6.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

?

Íl



lhe0isú ,

íOOAUI,AÊE

YrSTo:

PREFETTURA MUNICÍPAL DE SÃO BERNARDO
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6.3.3 - Relâtivos à qualificâção econômico-financeira:

a). Certidão N€gâtivâ de FâlêDciâ e Concordata expedidâ pelo distribuidor dâ sede da licitante, ou
de execução pâtrimonial, emitida âté ó0 (sessentâ) dias ântes da data de entrega dos envelopes.

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis exigíyeis nos termos da lei, que comprovem a boa
situação financeira do licitnnte, vedada a substituiçâo por balancetes ou balanços provisórios.

f) O balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regularjunto ao seu conselho de Classe e

se apresentar conforme abaixo: e comprovar a boa situação financeira da empresa licitante seú
demonstrada através de índice financeiro, utilizando a fórmula abaixo, cujo o resultado deveúo estar de
acordo com os valores estabelecidos:

ILC= Ativo Circulante > 1,0
Passivo Circulante

ILG= Ativo Circulante + Realizável a Lonqo Prazo : 1,0

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

f.l) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis
assim apresentados:

I - Publicados em Diário Oficial ou;
II - Publicados em jomal de grande circulação ou;
III - registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou;
IV - Por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, na
forma da IN n0 65 do Departamento Nacional do Registro do Comercio - DNRC de 0l de agosto de
199'7, aÍl. 6, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for
apresentado o original do Diário, para cotejo pelo Pregoeir4 fica dispensada a inclusâo na documentação
dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do LivÍo em questão.

f.2) Quando o balanço paÍimonial estiver encerado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação

dos documentos, poderá apresentií-lo atualizado através da variação da Unidade Fiscal de Referência
(UFIR) do mês do enceramento, devendo indicar a data da arualizaçâo.

f.3) As empresas com menos de um exercício fiDanceiro devem cumprir a exigência deste item mediante

apresentação de Balanço de Abertura ou dc último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

f.4) Os indices de que üata o subitem "f', item 6.3.3 serão calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo Íesponsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação
do seu noine e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade. ::-\

,-\
t'.5) Aos demais tipos societários, a Comissão de l-icitação poderá solicitar , ,pr...ntuçay' du |ópp do
termo de abertuÍa e de encerramento do livro diário. devidamente regisrrado pelo ór8ào Ue+/giíro de

Comércio, onde é exraído o balanço patrimonial, para fins de comprovaçào das informações. /
g) Certidão simpliÍicada da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, de acordo com o art lo
do decreto no 21.040/2005, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão, referente
a esse ano.

h) No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federação, terá que apresentar a certidâo
simplificada da Junta comercial do Estado, sede da empresa.

-r í-,,t ,t' ?6,
7

>P

')

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em caracteristicas
com o objeto da licitação, mediantg a apresentação de atestado fomecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, devidamente reconhecida firma em cartório e acompaúado de nota fiscal.

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

h.2). Termo de abertura e encerramento

6.3.4 Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentação
Complementar), declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as
penalidades cabíveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do An. 32 § 2., da Lei
8.666/93 (modelo anexo)
a.l) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que! nos termos da LC 12312006, possuir
alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como
ressalva, na supracitada declaração;
b) Declara que nâo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de l8 anos, em trabalho
notumo, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condiçâo de
aprendiz, a partiÍ de l4 anos, nos termos do Art. 7", XXXIII, da Constituição Federal e Art. 27, Y, daLei
8.666/93 (modelo anexo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão. (modelo anexo);

6.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de
cópia autenticada por caíório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados
sempre os respectivos prazos de validade; poderão ser autenticada por servidor desta Comissão em até 24
hs antes da abertura do certame.

6.5 - Todos os documentos apresentados para 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 CNPJ da matriz,
ou;

6.5.2 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, bem
assim quanto ao Cenificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos
encaÍgos cenÍalizrdo, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorizÀção para

a centralização, ou;

ó.5.3 - Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial. os documentos deverão ser

apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

6.5.4 - Serão dispensados da apÍesentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles

documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

6.6 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas

nos subitens 15.6 e I 5.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitante;

7 _ DO PROCEDIMENTO

7.1 - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos inte
representantes legais, O Pregoeira recebenâ os documentos de credenciamento,

ou seus

a laração de

atendimento aos requisitos de habilitação, e os enyelopes contendo as propostas de preços (envelope l) e

os documentos de habilitação (envelope 2);
7.2 - depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposla 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 Íepresentante do Iicitante devidamente cÍedenciado;
7.3 - Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, seúo
abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação
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7.17 - Da Sessão Pública será lavrada atâ ciÍcunstanciada, sendo esta assinada pelo PÍe
os licitantes presentes.

todos

8.1 - De acordo com a necessidade verificada pela Secretaria requisitante" e seguintes do
Termo de Referência deste Edital.

nexo [ -

9. _ DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços
relativos à prestação de sewiços e/ou aquisição de bens, para contÍatações futuras da Administração
Pública;

da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço,
desclassifi cado-se as incompativeis:
7.4 - No curso da sessão, 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 l07o (dez por cento) superiores àquela poderão
fazer novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, ate a proclamação do
vencedor;
7.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palawa ao licitante,
na ordem decrescente dos preços;
7.4.2 Dos lances ofertados não cabeÍá 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 três, oferecer novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos (havendo empate nesta condição todos participarão da elapa de
lances verbais);
7.6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que
deverâo ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;
7.7 - O Pregoeira convidaú individualmente os licitantes classiÍicados, de forma seqüencial, a apresentar
lances verbais, a panir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem
decrescenre de valor;
7.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
7.9 - Caso não se realizem lances verbais por todos os licilantes, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
7.10 - O encerramento da etapa competiÍiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes
manifestarem seu desinteÍesse em apresentar novos lances;
7.1I - Declarada encerada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, O Pregoeira verificará a ocorrência do empate previsto no item 10.5 deste Edital, para em
seguida, examinar a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito;
7.12 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, O Pregoeira procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta,
para verificaçâo do atendimento das condições fixadas no edital;
7.13 - No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os
documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim
sucessivamente, até que um licitante, dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda
às condições fixadas neste edilal;
7.14 - Nas situações previstas nos subitens 1.9,7.11 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 certamel
7.16 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos
de Habilitação", durante prazo de validade das propostâs (60 dias a contar da apresentação no certame).
Após, as empresas poderâo Íetirá - los no prazo de 30 (ainta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.
Os licitantes que não se habilitarem para ofertar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde
que não haja manifestação de interposição de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes:

8 _ DO RECEBIMENTO
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9.2 - a Ata de Registro de Preços e um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de
compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fomecedores e
órgãos paíicipantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas
propostas aduzidas;
9.3 - órgão Gerenciador e todo órgão ou entidade da Adminish?ção 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 Paíicipante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do
procedimento licitatório para Regisno de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de
Preços;
9.5 - o Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bemardo,
atmvés da Secretaria Municipal de Administração e setor de Compras da Prefeitura Municipal.
9.6 - o presente Registro de Preços terá validade de l2 (doze) meses a contar da data de assinatura e

publicação da respectiva Ata de Registro de Preços;

9.7 - a exislência de Registro de Preços não obriga a Adminisração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a rcalizzçáo de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimenlo em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de Preços, durante sua vigência, podená ser utilizado por qualquer órgão da
Administração Priblica Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condiçâo de órgão
participante do presente certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador. O
quantitativo decorrente das adesões à ata 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 panicipantes, independentemente do número de órgãos não panicipantes que, desde que
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente;
9.9 - homologado o Íesultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitada a

ordem de classificação e a quantidade de fomecedores a serem registrados, convocará os paniculares para
assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em
compromisso formal de fomecimento nas condiçôes estabelecidas, observados os requisitos de
publicidade e economicidade;
9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer altemções, obedecidas às disposições contidas no art. 65,
da Í.ei 8.666193 .

IO - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

l0.l - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em estrita observância do disposto no inciso
V do art. 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 procedeú ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no §

2" do artigo 45 da Lei n" 8.666/93;
10.5- Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas -
ME e empresas de pequeno porte EPP, nos seguintes termos:
10.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas

empresas de pequeno porte sejam iguais o! até syo (cinco por cento) superiores à proposta

classificada;
10.5.2- ocorrendo o empate, procedeÍ-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 porte, na forma da letra "a"
deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem
10.5.1, na ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito;

,C 1
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I l.l - No prazo de alé 02 (doi$ dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este instmmento convocatório, cuja
petiçâo deverá ser dirigida O Pregoeira;
I l. I .l caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
ll.l.2 - acolhida a petição contra o ato convocalório, seú designada nova data para a realizaçâo do
cerlame;
I 1.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, com Íegistro em ata da sintese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de
03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficaÍrdo os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que
começarâo a correr do término do pràzo do recorrente, sendoJhes assegurada vista imediata aos autos;
I 1.3 - o(s) recurso(s), que não terá (âo) 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 perÍodo, encaminha-lo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para
apreciaçâo e decisão, no mesmo prazo;
I 1.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
ll.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a auto dade
competente homologará o resultado da licitação, e autorizârá, respeitada a ordem de classificaçâo e a

quantidade de fomecedores.
I 1.6 - A falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;

I2 - DO PÁGÀMENTO

l2.l - O pagamento será efetuado nos termos do contrato de fornecimento.
[2.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercicio de 2019.

I J. DAS PENALIDÁDES

administrativo, a ser conduzido pela área competente desta Prefeitura Municipal, a saber

a) decadência do diÍeito de participar do pregão em tela;
b) outr"as penalidades na forma da Lei:

Xo

13.3 - O valor resultante da aplicação da multa previsla será cobrado pela via adminisÍativa, ser

recolhida no prazo máximo de l0 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação,
ou, se nâo atendido, judicialm€nte, 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 licitação, 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 cont]atar com a Administração, pelo prazo de 05

)

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 podeÍá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese da nâo-contratação nos terrnos previstos na letra "a" deste item, o objeto licitado será
adjudicado em fayor da proposta originalmente vencedora do certamei
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentâda por
microempresa ou empresa de pequeno porte;
10.5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valoÍ unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitiíLrio.

I I _ DO DIREITO DE PETIÇÃO

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 10.52012002 beÍn como dos arts. 86 e 87 da Lei n".

8.666/93. l3-2 - A recusa do adjudicatírio em atender qualquer convocação previstâ neste instrumento
conyocatório sujeitará o mesmo as penalidades, garantida previa defesa em regular processo
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(cinco) ar,os, 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 fornecedores do Municipio:

13.5 a não-regulariz.ação da documentação, no prazô previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas acima, sendo facultado a
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal convocar ôs licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para prestação do serviço ora licitado ou revogar a Iicitação.

13.6 Demais penalidades/sanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste
edital e/ou seus anexos eslão discipiinadas no item 9 "DAS SANÇÔES", do Anexo t deste edital

Informações adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Comissão
Permanente de Licitação nos horários de funcionamento da Prefeitura Municipal de segunda a sexta-feira
das 08:30 às l2:00 horas.

C

r'-f

=
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11_ DAS DISPOSrcõES FINAIS
l4.l - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à

intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicaú o objeto licitado, que posteriormente seÍá
submetido à homologação pela Prefeita Municipal;
14.1.1 - no caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade
incumbida da decisão adjudicará o objeto licitadoi
14.2 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público deconente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escÍito e devidamente
fundamentâdo, nos termos do anigo l8 do Defieto no 3.555/2000;
14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem
objeção, r'enha, apósjulgamento desfavorável, apresentar falhas ou inegularidades que o viciem;
14.4 A paÍicipação nestâ 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
complementar a instrução do processo;
14.6 - Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros 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 licitanles;
14.7 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança do lornecimenlo dos materiais:
14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e ô mesmo colocar a declaração de atendimento aos
requisitos de habilitação, bem como qualquer outlo documento pertinente à proposta de preços dentro do
envelope de habilitação, ou vice versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante
que estaú autorizado a abri-lo e retirá-la, Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se

encontra no recinto, aplicando-se por arralogia o disposto no subitem 4.5 acima;
14.9 - O adjudicatá,rio 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 art. 65, § l', da Lei n"
8.666t93: (---\
14.10 - Os casos omissos nesta licitação seÉo resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições l
contidas nas legislações citadas no preâmbulo deste edital; /^l4.ll - Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista 

?franqueada aos interessados na licitação;
14.12 - A não-regularizâção da documentação, no prazo preyisto no subitem 6.2.1 acima, implicaá

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item l3 acima, sendo facultado
a Adminisnação convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou reYogar a licitâção.
14.13 - O extrato de aviso desta licitaçâo estará publicado no Diário Oficial do Estado do MA



PREFETTURA I.IUNTCIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Raimundo Nonato Carvalho
Secretário de administração

Pl .tftHAIt.

PRoofSS0

MODALIOADE

São Bemardo - MA. 09 de abril de 2019.

U

J,'_+-

?



?t .ForllAll' :, )
PRocESSo Id-i\c|4cc,?
MODALIDADE

VISTO:

PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO I
TERMo DE npnnnÊNcle

TERMo DE REFEnÊxcla

l. oBJETo DA coNTRATAÇÃo
Contratação de empresa para fomecimento parcelado de material esportivo, atraves do SISTEMA DE
RECISTRO DE PREÇOS, destinados ao atendimento das Secretarias da Prefeitura de São Bemardo -
MA.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição dos materiais esportivos se faz necessária, tendo em vista a manutenção das atividades da
Secretaria Municipal envolvida nas mais diversas competições e suas modalidades no Município de São
Bemardo, privilegiando o ensino, o despono, disseminando a cultura da boa saúde, reduzindo índices de
criminalidade, realizando inclusão social e a promoção humana.

3. DO FORNECIMENTO
3.1. A Contratada deverá fomecer o produto nas condições e especificações constantes da ordem de
compra encaminhada pela Diretoria de Compras, respeitando as caracteristicas de cada item constante do
edital.

3.1.1 A contratada obrigatoriamente deverá cumprir as norÍnas de embalagem, de tansporte,
acondicionamento e manuseio dos produtos.

3.3. O local de enÍega será estabelecido na ordem de compra considerando o perímeÍo urbano do
Município de São Bernardo.

3.4. O horário de entrega deverá ser dentro do horário comercial, a saber, segunda a sexta feira de 8:00 as

15:00 h, considerando que toda a conferência do material a ser entregue acontecerá neste momento.
Considerando que a carga e descarga do material é de responsabilidade da empresa, inclusive de pessoal

especifico.

4. A PROPOSTA DE PREÇO .-<--)
4. I - A proposta deverá possuir apenas 2 casas decimais, e conforme anexo Il deste ed ital. ) .

5.RECURSOSORÇAMENTÁRIOS q
5.1- As despesas deste processo correrão por conta de dotação oqamentária vigente. que deverào/ser
identificadas e juntadas ao Contrato todas as vezes que a Secretaria Municipal fizer solicitação dos
produtos, conforme dispõe o art. 7', §2" do Decreto Federal T .89212013.
As informações a respeito da dotação orçamentária estarâo presentes na ordem de compra, e no contrato.

6. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
6.1 A fiscalização do contrato será exercida pela Secretaria Municipal solicitante, sendo a mesma
totalmente responsável pela cobrança do cumprimento das normas legais que regem a aquisição do objeto
deste processo, assim como a aceitabilidade dos produtos.

3.1.2 A contratada deverá observar o prazo mínimo de validade dos produtos, considerando o uso
imediato ou não de acordo com a ordem de compra;

3.2. De acordo com o planejamento e para que não ocorram atrasos ou imprevistos na entrega dos
produtos solicitados e considerando que não é possivel a aquisição em grandes vultos, haja vista, que o
Município não dispõe de infiaestrutura adequada para estocagem, por uma questão de razoabilidade,
celeridade e eÍicácia na utilização de recursos públicos, fica determinado que o prazo de entega será de
no máximo de 3 (três) dias úteis após o efetivo recebimento da ordem de compra;
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7. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO MATERIAL
7.1. A aceitabilidade dos produtos esrará condicionada à perfeita apresentaçâo da embalagem do mesmo,
rótuIo, preservação do conteúdo, forma e especificações do produto constantes do edital.

7.2. Qualquer divergência nas condições de apresentação do material no momento da entrega que venha a
trazer danos, ou prejuízos na utilizaçâo do mesmo, o servidor responsável pelo recebimento terá
autonomia para recusar o material.

7.3. A empresa será responsável pela recolha do produto nâo aceito e o envio do produto coneto dentro
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da notificação da Secretaria Municipal solicitante.

7.4. Os produtos somente serão aceitos se cumprirem os critérios estabelecidos no termo de referência,
bem como a aprovação das amostras solicitadas do licitante vencedor, para a qual será elaborada ficha
técnica/laudo Íelatiyo à avaliaçâo.

8. OBRIGAÇÔES DAS PARTES

8.1. Da Adjudicatária

8.1.1. Assegurar a integridade dos produtos a serem adquiridos, dentro das especificações e condições do
edital do processo, em conformidade com a legislação vigente;

8.1.2. Substituir, imediatamente, às suas expensas, caso os produtos sejam entregues com defeitos,
incorreções, prazo de validâde muito próximo, vencido, deformidades, embalados inconetamente,
impróprios para o uso humano, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabiveis;

8.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de São Bemardo ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega ou uso dos produtos entregues com defeitos.
incorreções, prazo de validade muito próximo, vencido, deformidades, embalados incorretamente,
impróprios para o uso humano ou avarias de fabricação, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela Prefeitura Municipal de São Bemardo;

8.1.4 Responsabilizar-se com o transporte adequado, acondicionamento, de acordo com normas vigentes.
8.1.5. A empresa será responsável pela recolha do produto não aceito e o envio do produto correto dentro
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da notificação da Secretaria Municipal solicitante.

8.1.6 Responsável pela entrega EM QUALQUER QUANTIDADE solicitada pelo
Municipio nos prazos e condições estabelecidas na ordem de compra.

8.2. Da Adjudicante
8.2.1. Prestar informações necessárias, com clareza, à Adjudicatária para a entrega do material lici

8.2.2. Credenciar perante a Adjudicatiíria, servidores autorizados a acompaúar, fiscalizar e con
qualidade e condições do material a ser entregue;

8.2.3. Notificar a Adjudicatríria para ajustar, imediatamente, o material, que, por ventura venha a ser
considerado por técnicos da Prefeitura Municipal de São Bernardo, com defeitos, avarias, ou em
desconformidade com as especificações técnicas e legais

8.2.4. Emitir a "Ordem de Compra" por meio da Diretoria de Compras

8.2.5. Apiicar, quando for o caso, as penalidades, advertências e as sanções de acordo com legislação
vigente;

a

(t+,r'?

+'*

8.2.6. Solicitar, a qualquer tempo, dados e ilformações referentes ao objeto licitado;
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TEM

I

8.2.7. Efetuar o pagamento de acordo com as condições conÍatuais

9.0 - planilha orçamentária:
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ts,{ST O EM MADEIRA ENVERNIZADA O.3O CM

V. TOTAL

8.433.33
10.407,t'7
3.423.67
2.809

,1

4

J
t1

t

l)

l0
il BARREIRA DE TREINAMENTO ATLETISMO O.3OXO.4O.O6OCM

(INICIA Ão
i2
IJ

3.871 67

1.755,33

1.959,33

2.483.33
11.721.00

14.587.00
, ,§o 11

L788.00
633 00

2.294,00
'7'7't,50

1.871,50
8.347 .47

19.097.00

t0.523,67
I 1.583.33

3.250,00
4.241.67
4.770.00
5.269,17
2.138,00
2.3s3,00
3.246,67
2.646,6',7

I6
t7
i8
1)
20
?l
22

23
1:l

)1
-õ
29
30
)l
32

j.l
35

i6

3ii
39
,10

4i
t:

13
,11

{5
16

3.1 61

4.166 33

5.810.00
21.533,33
2t.866.67
34.066.6',7

21.933,33
22.600 00

22.600 00
23.000.00
23.666,67
24.666.67
12.533,33

r.933.33
5.866 6'7

8.',12t,67

13.283,33

DESCRTÇÁO UND QUANT
UNIT

ANTENA PARA VOLEI OFICIAL EM FIBRA DE VIDRO PAR 50 168,6',7

APARADOR DE CHUTE 45X23X12 UND 50 208,14
BAMBOLE DE ALUMINIO OFICIAL UND 50 68,47
BAMBOLE PARA GRD (ARCO) UND 50 56,18
BAMBOLE PLASTICO 60 CM UND 500 7,74
BAMBOLE PLASTICO 75 CM UND 200 8,78
BAMBOLÊ PLÁSTICO 80 CM UND 200 9,80
BAMBOLÊ PLÁSTICO 90 CM UND 200 l) t)

UND i0 390,70BARRA CROMADA I,2O C/ PRESILHA
BARRA CROMADA 1.50 C/ PRESILHA UND 486,23

UND 20 I12,97

BASTÃO DE MADEIRA NATURAL I.OO MT UND 150 t1.92
BASTÃO DE MADETRA NATURALO.3O CM UND l-50 t))
BASTÃO DE REVEZAMENTO DE ALUMÍNIO UND 150 t§ lo

UND 150 5.r8
BASTÃO EM MADEIRA ENVERNIZADA I.OO MT UND 150 12,48

BLOCO DE PARTIDA (EM MADEIRA) UND 20 417,3'7

BLOCO DE PARTIDA EM ALUMINIO UND 20 954,85
BOLA DE BASQUETE UND 100 t05,24
BOLA DE BEACH SOCCER UND t00 I 15,83

BOLA DE BORRACHA N" 14 UND 50 65,00
UND 50BOLA DE BORRACHA N' 16 84,83

UND 50 q5 dôBOLA DE BORRACHA N" 18

BOLA DE BORRACHA N' 20 UND 105,3 8

BOI,A DE BORRACHA N" 02 UND 300 7,13
UND 300 '7 ,84

BOLA DE BORRACHA N" 04 UND 200 16,23

UND 100 26,4',7

UND r00 3 t,87
BOLA DE BORRACHA N" 06
BOLA DE BORRACHA N" 08

UND r00 41,66BOLA DE BORRACHA N" IO

100 58, I0BOLA DE BORRACHA N" I2
UND 200 t0'7 .6'7BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
UND 200 109,33BOLA DE FUTEBOL SOCIETY

200 l7q3\BOLA DE FUTEVOLEI
UND 200 roq)§BOLA DE FUTSAL ADULTO
UND 200 Ne,61 tBOLA DE FUTSAL INFANTIL - SUB I I
I.JND 200 / rrzÁíBOLA DE FUTSAL INFANTIL - SUB I3
UND 200 v3ÁoBOLA DE FUTSAL TNFANTIL - SUB 9

UND 200 I líooBOLA DE HANDBALL HIL
BOLA DE HANDBALL H2L UND I 18.33

BOLA DE HANDBALL H3L UND
PCI' 200 62,67BOLA DE TENIS DE CAMPO (QUADRA) PC-T C/03 LIND

BOLA DE TENIS DE MESA 40 MM A GRANEL UND L000 1.93

BOLA DE TENTS DE MESA 40 MM IMPORTADA UND 1.000 5,87
BOLA DE VINIL FUTEBOL DENTE DE LEITE I37 GR UNt) 500 1',7 .44

UND 500 26,51BOLA DE VINIL FUTEBOL DENTE DE LEITE 3OO GR
BOLA VOLLEY UND 200 t07 ,671',7 21.533.33

U

I

2t .866.67

30

50

BOLA DE BORRACHA N'03

UND

UND

200
200
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49
50

5l
-s2

6.883.3 3

) )11 rl
2.700,00
9.4',7 5 00
9.415,00
3.562,s0

13.733,33

12.200.00
10.666 61

2.358,33
t0.950.00
3.885.00
9.482, r3
2.650,00

13.316,67
13.400,00
2.3 5 8.33

3.400.00
t0.366,6'7
8.883,33
3.533,3 3

5.983,33
6.483,33
2.866,67
3.166,6',7

t4.llt.50
14.222,50

t'7 .4'70 00

24.360.00
27.3t3
13.940.00
12.38t,6'7
18.250.00
32.200 00

9.250,00
19.3 3 3.3 3

5.706.6',7

9.700,00
4.766,67

6.248.33

'1 .',7 I I .67

10.053,33

8.710,00

9.386,67

3.112,50
7.683,3 3

8.900.00
13.251,6'7

_ij
i4
:':,

56

5t-

:_r 8

:i9
Át) CAMA ELASTICA 32 MOLAS 96CM DE DIAMETRO

62

64

65

66

6'7

ó8

i(t
'
.12

'14

75

77

8i
8l
8l
li.1

85

õo

E7

88

89

91

q3

94

95

BOLICHE PLASTICO UND 350 19.67
BOLINHA DE GUDE CENTO t0t) 22,33

PCT r00 2'.7 ,00BOLINHA DE PEBOLIM PCT C/O6TIND
BOLSA EM NYLON PARA I5 BOLAS - O,7OXO,7O UND 75 126.33
BOLSA EM NYLON PARA FARDAMENTO . O,4OX0,60 UND 75 126,33
BOMBA P/ ENCHER BOLA UND 15 4"t,50
CALÇA CAPOEIRA ADULTO UND 200 68,67
CALÇA CAPOEIRA INFANTIL UND 200 ó 1,00
CALÇÃO LISO POPULAR P/ JOGADOR DE FUTEBOL UND 500 21,33
CALIBRADOR CANETA UND 50 47,t7
CALIBRADOR DIGITAL UND 50 219,00
CAI,IBRADOR MECANICO UNt) 50 '7'7 

,',?0

UND 20 114,11

CAMISA P/ GOLEIRO DE FUTEBOL 53,00
500 26,63

CAMISETA POLIESTER C/ ELASTANO SUBLIMADA 200 67 ,00
I.,TND 50 4i .t'7CAMPO DE FUTEBOL DE BOTÂO O.9O X O

CAMPO DE FUTEBOL DE BOT O O,9O X 060 C/ CAVALETE
60

UND 30 I13,33
PAR 50 207.33CANELEIRA DE KARATE ADULTO

CANELEIRA DE KARATE INFANTIL PAR 50 1'17,6',7

PARCANELEIRA P/ FUTEBOL 100 1§ 11

UNDCAPACETE DE BOXE ABERTO 50 1 t9,6',7

UND 50 129,6',7i]APACETE IJE BOXE FECHADO
100 28,6',7õÀniÂo Éena rurz ceprpo ACRÍLlco (Krr c/ 03 cARToES)

KIT 100 3 |,6'7õÀnrÃo pÀne rurz sALÀo ACRÍLrco (Krr c/03 cARroES)
CI.IUTEIRA DE !'UTEBOL DE CAMPO TJND 150 94,08

CHUTEIRA DE FUTEBOL SOCIETY UND t50 94,82
COI,CHONETE 49X9OCM UND i00 58,23

COLCHONETE 55XIOOCM UND i00
UND 850

8 t,20
32,t3COLETE DUPLA FACE EM POLIESTER

UND 850 16,40COLETE LISO EM POLIESTER
UND 850 t4,57COLETES INFANTTL EM POLIESTER
UND 250 73,00CONE DE BORRACHA 50 CM

l6 | ,00UND 200CONE DE BORRACHA 75 CM
250 37.00LINDCONE DE POLIETILENO DE 50 CM
250 '71.33UNDCONE DE POLIETILENO DE 75 CM

7,t3UND 800CONE DE PVC IO CM
9,10UND 1.000CONE DE PVC 23 CM

UND 500 q 51CORDA DE PULAR DE NYLON 2,OOMTS COM CABO DE
MADEIRA

500 ( --\2,50
---.-l

CORDA DE PULAR DE NYLON 4.OO MTS COM CABO DE
MADEIRA

2UND

UND 500 f2o,t1

CORDA DE PULAR DE NYLON 6.00 MTS COM CABO DE
MADEIRA
CORDA DE PULAR DE NYLON 8.OO MTS COM CABO DE
MADEIRA

UND 200 43,5 5CORDA P/ GRD DE 3 MTS
(AMARELA/AZULlVERMELHA/LILÁSlenererVenOe I

46,93TJND 200CORDA P/ GRD DE 3,20
MTS(AM ARELA/AZU L/V ERMELHA/PRETA/ROSA/ROXOA/ERDE)

LIND 45 69.17CRONOMETRO DIGITAL PORTATIL
UND 50 t s3,6'7DARDO DE BAMBU 0,600 GRAMAS
UND 50 178,00DARDO DE BAMBU O.8OO GRAMAS
UND 265,03DISCO DE ARREMESSO DE I KG

DISCO DE ARREMESSO DE 2 KG I ]NI) 50 285.1096 14.255,00

2

CAMISA POPULAR P/ JOCADOR DE FUTEBOL
63

I

I

16

1q

90

I

I

UND I SO

LIND
UND

KIT

UND

500

50
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q1

98

99
r00
i0l

l0_r

104

r05
r06
r07
08

ill
U2
lr3
I i4
!15
r16
ll7

8

9 JOELHEIRA P/ FUTSAL
i20
t?1
t22 JOGO DE DOMIN -cxc/28P AS EM MDF
r23
t24
t?5
t26
t2i

10.2 t6 61
9.750,00

14.846.67
9.816,61
3.960,00

t0.833,33
r2.750,00
r6.083

1.633,33

3.166,6'7

4.700,00
5.748.00
1.2 33

9.049 67

1.353,33

2.t65,6'7
4.266,67

6.736,67
6.406.67

r 0.103 33

I1.343
4.2 t0.00
5.086,67
5.680,00
7.280.00
3.706,67
3.'146,6'7

16.835 00

19. t00 00
9.950,00
9.4r8,33
qq'111?

9.5 16 67

r0.150 00

9.7 66 67
9.',196 6'.7

4.800 00
I ,1. I 75.00

8.483.33
8.550.00
8.4 00

9.516,6',7

9.5t6,67
9.53 3 33

IL000 00
I t.000 00

I r.000.00
16.900.00
10.200 00

3.671 67

25.250.00
2.610,00

4.210,00

ll0
I3l
li2

134

li5
Il6
t3't
r38
ri9
i.l0

142
l,l3
t+-+

115

146

r48
149

DO BOK TAEKWONDO C/ FAIXA ADULTO 50 204,33
DO BOK TAEKWONDO C/ FAIXA INFANTIL UND 50 r95,00
ESCADA DE HABILIDADES 5MTS (IODEGRAUS) UND 85 t7 4.67
ESPAGUETE P/ PISCINA UND 500 19,63
FAIXA DE CAPITÃO UND 200 t9,80
CLOBO PARA BINGO N.I (CROMADO) UND 50 216.67
CLOBO PARA BINGO N.2 (CROMADO) UND 50 255,00
GLOBO PARA BINGO N.3 (CROMADO) I.]ND 50 32t,67
HALTERES DE FERRO 1 KG LIND 100 t6,33
HALTERES DE FERRO 2 KG UND 100 3t,6',7
HALTERES DE FERRO 3 KG LIND 100 4'7,00

UND 100 57,48HALTERES DE FERRO 4 KG
HALTERES DE FERRO 5 KG UND 100 7) q)
HALTERES DE FERRO 6 KG L]ND r00 90,50
HALTERES DE FERRO EMBORRACHADO 0.5 KC LIND r00 l'l {?
HALTERES DE FERRO EMBORRACHADO ] KG UND 100 2t.66
}IALTERES DE FERRO EMBORRACHADO 2 KG UN I) 100 42,6',7

HALTERES DE FERRO EMBORRACHADO 3 KG UND 100 67 ,37
HALTERES DE FERRO EMBORRACHADO 4 KG UND 100 64,07
HALTERES DE FERRO EMBORRACHADO 5 KG LIND 100 101,03
HALTERES DE FERRO EMBORRACHADO 6 KG LIND 100 I 13,43
JOELHEIRA C,1 FELTRO PAR 100 42,10

PAR 100 50.87
JOELHEIRA P/ VOLLEY PAR 100 56,80
JOGO DE DAMA 30 X 30 EM MDF UND 36.40

UND 3',7 ,07
JOGO DE XADREZ -20 X20 CM EM MDF UND \1 t1
KIMONO DE JIU-JITSU C/ FAIXA INFANTIL UND 336,70
KIMONO DE JIU.JITSU C/ FAIXA ADULTO UND 50 382,00
KIMONO DE JUDO C/ FAÍXA ADULTO UND 50 199,00

LINDKIMONO DE JUDO C/ FAIXA INFANTIL 50 188,37

UND 50 t98,67KIMONO DE KARATE C/ FAIXA ADULTO
UND 50 r90,33KIMONO DE KARATE C/ FAIXA INFANTIL

LUVA DE BOXE LTND 50 203,00

LUVA DE GOLEIRO FUTEBOL DE CAMPO UND 100 9',7 .67
UND 100 9'7 ,97LUVA DE GOLEIRO FUTSAL

LUVA DE KARATE LIND 50 96.00

MARCAÇÃO P/ BEACH SOCCER OFICIAL C/ FIXADORES
27X38MT

UND 35 405,00

MEDALHA 35CM BRONZE UND 1000 8,48
MEDALHA 35CM OURO UND 1000 8,55

UND 1000 8.4 sMEDALHA 35CM PRATA
L]I.ID 1000 q §)MEDALHA sOCM BRONZE
UND 1000 o §)MEDALHA sOCM OURO

1000 9,53MEDALHA 5OCM PRATA UND
I 1,00MEDALHA 6OCM BRONZE

UND 1000 r r.00MEDALHA 6OCM OURO
NTEDALHA 6OCM PRATA UND 1000 1t,00
MEIAO P/ JOGADOR DE FUTEBOL 1.000 r6,90

UND 10 1.020.00MESA DE TENIS DE MESA
ócuLos P/ NATAÇÃo ( UND 100 36,72
PEBOLIM OFICIAL EMBUTIDO C/ BONECOS PINTADOS -LrND l5 1.683,33
PF]GA VARETAS ,trND 300 8.?0
PETECA PARA BADMINTON TUBO COM 6 LINID PCT 100 42.10
PIÃO CARRAPETA I uNo 100 I 1,93150 3.580,00

v'.t-

102

UND

tr'

I

t4'7

I

I 200
I 100

I roo
50

UND I r ooo

UND
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152

i5i
l5,l
1-§5

i56
157

158

l,.g
160

6t
ú:

r66
167

IFô
t69
r70

i,ROTETOR DE SEIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
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15.443,33
7 § 11 1',t

2.86 t.00
2.850.00
2.483,33
5.25 8

180,67

77 6,67
'7 .456,67
s.526,67
'7 .484,67
6.403,33
4.566,67
8.066,67
8. t00 00
6.680 00

5.25 00
,1.65 0.00

13.603,33

t4. t00.00

4.266,67

8.240.00

2.350.00

2t. t25.00

40.125.00

| 1.500.00

20.875.00

15.875.00

3l.052,50

t6.925.00

32.480.00

3.693,00
10.233,33

15. r00.00

22.940,00

9.963,7 5

l t.506.75

165

t'71

116

i12 REDE DE BASQUETE CHUA PROFISSIONAL IO ALÇAS FIO
TRIPLO - MALHA TMMXTMM - (O ,10x0 45

t'13

l'7 4

175

REDE FUTEBOL DE SAL O TRADICIONAL FIO 2MM - MALHA

_]Y l2xt2MM - 2,10x3,20x0,60x I OOMT

i 78

i79

180

l8t

i82
r85

r8l

185

r8ó REDE VOLEI QUADRA OFICIAL ALGODAO FIO I,5MM C/ 2
T'AIXAS

PLACA DE HOMENAGEM UND 200 11 )'»

PLACAR DE SUBSTITUIÇÃO DIGITAL UND l0 ?§'l'l?
PRANCHA P/ NATAÇÃO TAM G 0,50 x 0,3 t x 0.035 TIND 50 \1 )'l
PRANCHA P/ NATAÇÂO TAM M 0,41 x 0,31 x 0,035 TIND 50 57,00
PRANCHA P/ NATAÇÂO TAM P 0,26 x 0,31 x 0,035 50 49,61

PRANCHETA TÁTICA KIEF.IMÂ/CANETA DE FUTSAL 25 210,33
PRATOS DEMARCATORIOS UND 20 9,03
PROTETOR AUzuCULAR DE SILICONE PCT C/ 4 UND PCT t00 '7,7',7

UND 200 3'7,28

PROTETOR BUCAL SIMPLES UND 200
UND 100 74,85
UNDPROTETOR DE ORELHA r00 64,03

UND 50 91.33
UND 50 r61,33PROTETOR DE TORAX KARATE
LIND 50 162,00PROTETOR DE TORAX TAEKWONDO
LA]D 100 66,80RAQUETE DE TENIS DE MESA BOR X BOR IMPORTADA
TIND 50 105,00RAQUETE DUPLA P/ CHUTE
TIND 93,00RAQUETE SIMPLES P/ CHUTE
UND 50 212,01REDE BADMINTON OFICIAL
LIND 30 470,00REDE DE BADMINTON OFICIAL COM MASTRO

(ó, l0MTxt,55MT ALTURÁ)
UND 80 §1 1lREDE DE BASQUETE CHUA IO ALÇAS FIO 4MM - MALHA

TMMXTMM - (0,40X0,4s)
80 103,00UND

100 ,l 50UNDREDE DE BASQUETE OFICIAL IO ALÇAS FIO 2MM . MALHA
7MMX7MM. 0 40x0,45

75 28t,61UNDRI]DE FUTEBOL DE CAMPO TRADICIONAL FIO 2MM - MALI.IA
t5x l5MM - 0x7 0x0,85x2,00M

535,00UND 15REDE FUTEBOL DE CAMPO TRADICIONAL FÍO 2MM - MALHA
I 5X l5MM - 85X2.00M2,50X7 50x0

153,33L]ND 75

2',78,33UND 75REDE FUTEBOL DE SA O TRADICIONAL FIO 4MM - MALHA
r2x t2MM - 10x3 20x0,60x I ,00

2t I 
"67

15REDE FUTEBOL SOCIETY TRADICIONAL 4MT FIO 2MM -
30x4,20x0.80x l,80MTMALHA I5XI5MM - 2

75 414,03UNDREDE FUTEBOL SOCIETY TRADICIONAL 4MT FIO 4MM -

MALHA lsXl5MM - (2,30X4 0x0 80xi,80MT)
75 )14 á1LINDREDE FI]TEBOL SOCIETY TRADICIONAL 5MT FIO 2MM -

MALHA 15Xl5MM - (2,30X5 20x0 80x t,80MT)
75 433,07UNDRTDE FUTEBOL SOCIETY TRADICIONAL 5MT FIO 4MM -

30x5,20x0,80x 1,80MMALHA 15XI5MM -
l) lti00

2000 5,12MT
QUADRADO

REDE NYLON TENIS DE MESA OFICIAL
O MALHA I5X I5 FIO 2,5MM

0.16x1,80
REDE PROTEÇ

MT
QUADRADO

2000 7 5§-)O MALHA I5XI5 FIO 3MMREDE PROTEÇ

200b.\
I

I |,4',7IMT
QUADRADO

O MALHA I 5X I5 FIO 4MMREDE PROT

15 P 
'32,t5UND

LrNt) 75 153.42

408,0375REDE VOLEI UADRA OFICIAL ALGODAO FIO 2 5MM C/ 2188

REDE VOLEI QUADRA OFICIAL ALGODAO FIO I,5MM C/4
FAIXAS

UND 30.602.25

D

PROTETOR DE GENITAL
I

I

I

i

I

IIND
I-rND

PROTETOR BUCAL DUPLO

50

UND

LND
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FAIXAS
REDE VOLEI QUADRA OFICIAL ALGODAO FIO 2,5MM C/ 4
FAIXAS

75 460,61

IO PARA XADREZR UND i0 328,6',7

SACO DT PA\C ADA I]()XI()()CM UND 50 282,00
SACO DE PANCADA I 7OX I2OCM UND 50 396,00
SACO DE PANCADA 9OXIOOCM UND 50 2r8 00
SACO PARA 20 BOLAS FIO 2 MM UND 5'7 8i

UND 75 95,13SACO PARA 20 BOLAS FIO 4MM
UND 50 95,47

SUPORTE COM VELCRO PARA ANTENA DE VOLEI PAR 75 126,00
SUPORTE DE PING PONG C/ REDE PAR '75 29 30
TABELA DE BASKET OFICIAL 1,80 X 1,05 C/ ARO E REDE PAR l0 1.383 00
TATAME DE EVA IXIMT - l0 mm UND '75

TATAME DE EVA lXl MT - 15 mm UND 15 56,67
TATAME DE EVA lX I MT - 20 mm UND 74 00
TATAME DE EVA IXlMT - 30 mm UND 75 103,33
TA'IAME DE EVA IXIMT - 40 mm UND 75

TATAME DE EVA 2X I MT - l0 mm UND 50 64,33
TATAME DE EVA 2XIMT - 20 mm I]ND 50 144,43
TATAME DE EVA 2Xl MT - 30 mm UND 50 206 00

UND 50 285.33
UND r00 93,30

TOUCA DE HELANCA UND r00 68,33
TOUCA DE LATEX UND r00 l6 l0
TOUCA DE SILICONE UND 100 36 73

- MALHA I2X I2CM
.TRAVINHAS 

C/ REDE 0,50x0.80c PAR 35

TROCA VALVULA UND 20
-r)L 11

TROFEU I" LUGAR I I5CM UND l0 430,67
TROFEU I' LUGAR I8ICM UND 10

TROFEU I" LUGAR 26CM UND 100 3l 83
TROFEI] I' LT]GAR 38CM UND 50

TROFEU 2" LUGAR 105CM UND r0
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TROFEU 2" LUGAR 33CM UND 50 62.07

LJND l0 770
,7
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UND 100 32

,7
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UND 50 35 1TROFEU 3' LUGAR 3 ICM
UND 274,00TROFEU 3'LUCAR 92CM
KIT 40UNIFORME PERSONALIZADO . DRY FIT (CALÇAO,CAMISA E

MEIAO KIT C/ 14+l
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MEIAO KtT Cl 20+2
VAI E VEM UND 100 2) .17
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14. t00 00

19.800.00
10.900.00

4.337.50
7. 135 00

4.'7',13,33

9.450,00
2.19',7,50

13.830.00
2.700,00
4.250,00
5.s50,00
7.750,00

10.750 00

3.216 ,7
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208 l ATAME DE EVA 2X I MT - 40 mm
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2t0
2ú
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214
tr5
216
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7.221 61
10.300.00
14.266.67

9.330,00
6.833,33
1.610,00
3.673,33
7 .781,67
4.483,33
4.306,67

t4. 170,00

3. | 83,33

4.67 5 00
2.946,6',7

10.440.00
3.196,6'l
3.103,33
'7 .',7 67

3.226 6',7

1.783 JJ
2.740,00

56.170.67

8 t .400.00

2.116,6'7

2.288.496 02

AproYo este termo de REFERENCIA

Raimundo Nonato Carvalho
Secretária de Administração

229

São Bemardo. 02 de abril de 2019
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MODALIOADE

VISTO:

PROCES§O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DESCRIÇÂO DOS ITENS

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT. VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

0t
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 através dô Banco

Agencia n'
Cidade de

Cidade-UF.

C/C n" na

de de 2019

Valor Tolal da PÍoposta: R$ _(valor por
extenso). Prazo de Entrega:

Nome por extenso do representante
legal:- RG n".

C P F/,M F:SSP

no CARIMBO E

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
DA EMPRESA.

ô/q

Ç
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PROCESSO t_,1 Qo.<
MODATIOAOE

VISTO:

pREFETTURA MUNrcrpAL oe sÃo BERÍ{ARDo
EsrADo oo mnmruxÃo

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TÍMBRADO DA EMPRESA)

A pREFETTURA MUNrcrpAL op sÃo esnNeRDo-N4a.
REF. EDITAL DE LICITAÇÀo PUBLICA
MoDALTDADE DE PREGÃo N.. o l3/2019

, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamôs e credenciamos o (a) Sr (a)
portador(a) do R.G n". /SSP CPF n' a nos
representar junto a PREFEITURA MLTNICIPAL 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 I 12019, às I l:00 horas, o(a) qual tem
amplos poderes para represenlar a empresa outorgante, formular ofenas e lances verbais, negociar preços,
declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar todos os
demais atos pertinentes ao cename. Local ____.1___ l_ Assinatura do representante legal sob carimbo
RG: CPF: CNPJ/MF da empresa.

OBS. Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de procuÍação particular

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

a,rl
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PRoCESS0

I'l0DALlDÂ0E

VI§TO:

).-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO IV

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO-MA

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregâo

N". 013i2019 Tipo menor preço por irem.

DECLARAÇÃO

A , inscrita no CNPJ n.

CEP Município/Estado por intermédio de seu representante
no _, Bairro

no.

sediada na

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

ponador da Caneira de
SSP e do CPF

@ ;:li"J::'ff i?,:il, ",:TJ",1',::" 
ao so I ic i tado no

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitaçãoi

- 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 l4 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7" da Constituição Federal e

Inciso V, Art. 27 da Lei 8666/93.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Esladual
exercendo funções técnicas. comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, (inciso IIl, do
art. 9" da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar n'. 04/90), inexistência de fato superveniente
impeditivo de habilitação, 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
alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como
ressalva, na supracitada declaração.

Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

LJ

C.t.'?r


