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EDITAL DE LICITÀÇAO
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

MODALTDADE PREGÁO PRESINCTAL SRP N" 017/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 2OT9O7OO1

(Connatqçiio, de empresa para execução dos sen''tços de conseÍlo de mobiliríios e csríeiras estolares com
reposição de peços, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, destinados so alendimento dus
Secraarias da hefeitura Municipais do Município de Siio Bernada - MA).

ABERTURA: 20 de agoso de 2019, às 08:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitação Na Pça Bemardo coelho de Almeida 863 Centro São Bernardo-Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bemardo, Estado do Maraúão, através do Pregoeira oficial designado pela Portaria
de janeiro de 2019,-torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto proc€sso licitatório, na
modalidade PREGÂO PRESENCIAL SRP- PARA REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO I.IN]TÁRIO, o
referido Pregão será regido pela Lei n' 10.520, de l7 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n' 3.555, de 08
de agosto de 2000, alterado pelos Decretos no 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e Lei Complementar no. 12312006 e

pela Lei n'8.666. de 2l dejunho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas condições e exigências estúelecidas 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

10:00 hoÍas do dia 20 de agosto de 2019, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente
naquela data ocasião em que se dará inicio ao credenciamento dos licitantes e aos dernais procedimentos pertinentes.

I - DO OBJETO

2 _ DOS ANEXOS

2.1 - Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementaÍes entÍe si

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Formulário Padrão de Propostas de PÍeços;
ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento:
ANEXO IV - Modelo de Declaração @mpregador Pessoa Juridica);
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP

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

3 _ DÁ PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalment
compâtível com o objeto da licitação, conforme o item 6 - Arexo I - Termo de

e . do ramo de atividade
ia e que se apresentarem, até

às l0:00 horas do dia 20 de agosto de 2019 a PÍegoeiÍq em sessão públic4 no endereço constante no preâmbulo deste

edital:
â) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes I e 2,
b) a declaÍação de que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente procedimento licitatório,
conforme modelo anexo, em separado dos envelopes I e 2,
c) a proposta de preços (envelope 1);
d) os documentos de habilitação (envelope 2).

3.2 - Nâo poderão participâr dests liciteção âs empresas:

I

1.1 - O pÍesente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de empresa para execução dos serviços de

conserto de motriliários e caÍteiras escolares com reposição de peças, atraves do sistema de registro de preços,

destinados ao atendimento das Secretarias da Prefeitura Municipais do Município de São Bemardo, Estado do
Maranhão

I
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3.2.1 - cuja falência teflha sido d€cretada" em concurso de credores, em dissolução, em liquidagão e em consórcios de
empÍesas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.2 - que por qualquer motivo teúam sido declaradas inidôneas por qualquer órgâo da Administração Pública,
diretâ ou indiret4 Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei Ír' 8.666/93, salvo as já reabilitadas.
3.2.3 - é vedad4 a paÍtiÍ da habilitação, a manutenÉo, aditamento ou prorrogaÉo de contrêtô com empresa que
venha a contratâr empregado que sejam ónjuges, companheiros ou parentes em liúa reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de câÍgos 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 CREDENCIAMENTO

4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeira, será realizado o

credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a
apresentação dos seguintes documentos:

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato sociâl em vigor, acompanhado da alteração/aditivo eventual da
gerência da sociedade, e demais que se achar pêrtinente, ou ato consütutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que
estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurÍdica;

4.1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser utilizado o

modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representâr o licitante, expressamente quanto à

formulafo de lances verbais e a praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão, acompanhada, conforme o
caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1.1;

4.1,3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante
apresentação de Certidão expedida pela Iunta Comercial, nos termos da lnstrução Normaüva nq 103 de 30 de
abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, a Certidão Simplificada
e especíRca do ano em exercício exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nq 123, de

t4 /r2 /2006, cou DATA DE EMISSÂO A PARTIR DE MAIO DE 2011.

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

4.2 - O representante da licitante presente à sessão deverá entregar a Pre8oeira o documento de
credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPI da empresa
atualizado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes
"Proposta de Preços" e "Documêntos de Habilitação".

4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais farão
parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente,
ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão de licitação, ou
publicação em órgão da imprensa oRcial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

4.4 - A cada licitante que participar do certâme será permitido somente um represeqBnte.\Rara se manifestar
em nome do representâdo, desde que autorizado por documento de habilitação legal*yff!ad{à participação de
quâlquer interessado representando mais de um licitante. / - I

()
4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento,' bem assim o não

comparêcimento do licitante ou de seu representânte legal à sessão, inviabilizará a participação do [s] licitante
(s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (âo) assistir apenas como ouvinte (s), não
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestár ou interferir
no desenvolvimento dos trabalhot ressaltando que quando a documentáção de credenctamento estiver, por
lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregüe ao licitante que estará

eL
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autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputa;

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

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

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

5 . DA PROPoSTÁ DE PREÇOS

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

A hegoeira da hefeitura Municipal de Sdo Bernardo
Pregdo hesencial SRP n' 017/2019
Processo Administrativo n'. 201907001
Envelope I - PROPTOSTA DE PREÇOS (razão social ou nome comercful tlo licitante e endereço)

5.1.2 - preencher, necessaÍiamentg os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações mínimas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo l;
c) conter marca em todos os itens, a cotação de pr€ço unitário e global em real, incluidos todos os imÍlostos, têxas e
demais encaÍgos peÍtinentes;
d) estar datada e assinada por pessoajuridicamente habilitada, de aceitação tácita.
e) número do CNPJ do pro[nnente ou ainda da Íilial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal

referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispenúvel para efeito de empenho da despesa e
realização do pagamento nos termos deste edital;
5.2 - Não seÍá aceita oferta de produlo com características diferentes das indicadas no Anexo I desle edital.
5.3 - A apresentação das propostas implicará plena aceitaÉo, por paÍte da licitante, das condições estabelecidas neste

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

etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante no curso da
sessão.

d) havendo divergência êntre valores/peÍcentuais grafados numeÍicamente e os gafados por extenso, serão

considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancár"ios da pessoa juridica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal informação,
poderá ser suprida posÍeriormenle, caso o licitante veúa se sagrar vencedor do certame;
5.5 - o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a paíir da data constante no subitem 3.1;

5.6 - uma vez abertas as propostas, não serão admitidos câncelamentos, retificações de valores, alteraçôes ou
alternativas nas condiçõeVespecificações estipuladas. Não serão consideradas as propostas que contenham

entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que nâo estejam ressalvados,
5.7 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as

14.6 e 14.7 deste edital, implicará na desclassificaçâo do licitante.

6 - DA TIABILITAçÃO
O Pregoeira fu Prefeitura Municipal de Siio Bernardo
Pregão hesencial SRP n' 017/2019
Prucesso Administrotivo n'. 201907001
Ewelope 2 - HÁBILITAÇÃO taziio social ou nome comercial do licitante e erulereço)

LIDADE

istas no subitem
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6.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentar a documentação
de Habilitâção que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELOPE N 02, devidamente fechado e
rubricado no fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste editã1.

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 propostâ, procedendo a sua
habilitação ou inabilitação.

6.3. - Relativos à habilitação lurÍdica:
a) - Registro 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.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e Específica da JUNTA COMEBGIAL
c) - lnscrição do ato consütutivo, 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 órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.
e) - Alvará de localização e funcionamento - emitido pelo Poder Executivo Municipal.

6.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas .lurÍdica (CNPI);
b) Prova de inscrição 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 licitaÉo;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

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

o Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)
o Certidão Negativa de lnscriçâo na Divida Ativa.

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

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

e) CNDT - Certidão Negativâ de Débitos Trabalhistás - CNDT, em cumprimento à Lel 12.440 /20ll e à
ResoluÉo Administrativa ne t.47OlZOll, expedido pelo portâl do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tst.jus.br/certidão, atualizado o art.29, V da Lei 8.666/93. e o artigo 5" da ponaria l42ll2014 do \'tTE.

6.3.2. QUÁrJFrCÁçÂO rÉcUrCe:
a) ComprovaÉo de aptidão para desempenho de atiüdades pertinentes e compa tíveis e racterÍsticas com
o objeto deste Pregão. o atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emite ndo seu CNPI e

dores, gerentesendereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores,
ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

6.3.3 - Relativos à qualificação econômico-financeira:

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

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis exigíveis nos termos da lei, que comprovem a boa situação
Íinanceira do licitante, vedada a substituição por balâncetes ou balanços provisórjos

f) O balanço deverá estâr assinado por proflssional devidamente regular iunto ao seu conselho de Classe e se

Lí tl

CNPJ: 06.125.389/OOO1-88
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apresentar conforme abaixo: e comprovar a boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada
através de índice Íinânceiro, utilizando a fórmula abaixo, cuio o resultado deverão estar de acordo com os
valores estabelecidos:

f.1J Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:

I - publicados em Diário OÍicial ou;
II - publicados em iornal de grande circulaçâo ou;
llÍ - registrados na luntá Comercial da sede ou domicílio da licitante ou;
IV - por cópia do Livro Diário autenticado pela lunta Comercial da sede ou domicÍlio da licitante, na forma da IN
n0 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC de 01 de agosto de 1997, ar1- 6e,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o
original do Diário, para cotejo pelo Pregoeira, fica dispensada a inclusão na documentaÉo dos seus Termos de
Abertura e de Encerramento do Livro em questão.

i2) Quando o balanço patrimonial estiver encerado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação dos
documentos, poderá apresentrá-lo atualizado através da variação da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) do
mês do enceramento, devendo indicar a datã da atualização.

f.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante
apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

f.4) Os Índices de que trata o subitem "fl', item 6.3.3 serão calculados e âpresentâdos pelo Licitânte,
deúdamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do
seu nome e do número de regisúo no Conselho Regional de Contabilidade.

l5) Aos demais tipos socielários, a Comissão de Licitação podêrá solicitar a apresentação da cópia do termo de

\-, abertura e de encerramento do livro diário, deüdamente registrado pelo órgão de registro de Comércio, onde é
extraÍdo o balanço patrimonial, para fins de comprovação das informações.

g) Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão - |UCEMÁ, de acordo com o art 1a do
decreto na 27.040 12005, 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 certidão
simplificada da funta comercial do Estado, sêde da empresa.

h,1). Deverá conter o Selo da habilitâção 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 mplementar),
declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabÍveis, de que:

a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitâção, na forma do ArL 32 § 24, da Lei
8.666 /93 [modelo anexo)
a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaração;
b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado [s) com menos de 18 anos, em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a

ILC= Ativo Circulante > 1,0
Passivo Circulante

ILG= Ativo Circulante + Realizávela Longo Prazo > 1,0
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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partir de 14 anos, nos termos do ArL 7s, XXXIII, da Constituição Federal e ArL 27,Y, da Lei 8.666/93 (modelo
anexo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisão. (modelo anexoJ;

6.4 - os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia
autenücada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os
respectivos prazos de validade; não poderão ser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta
Comissão.

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

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

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

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

6.5.4 - serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPI 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 15.7 deste edital, implicará na inabilitaçâo do licitante; ;

7 _ DO PROCEDTMENTO

7. i - No dia, hora e local designados n€ste instrumento, na presença dos interessados ou seus Íepresentantes legais, O
Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitaçâo, e os
envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2);
7.2 - depois da hora marcad4 nenhum documento e./ou proposta serão recebidos pelo Pregoeir4 pelo que se

Íecomenda que todos os interessâdos em participar da licitação estejam no local designado 15 (quinze) minutos antes

do referido horário, bem como de propostavdocumentâção que não se façam acompanhar de representante do
licitaote devidamente credenciado;
?.3 - apos a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes conlendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da mnformidade das

propostas com os Íequisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-se as incompatíveis;
7.4 - no curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anlerior, o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até l0oá (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais

e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;
7.4.1 - a oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem
decrescente dos preços;
7.4.2 - dos lances ofenados não caberá Íetratação; ------\
7.5 - não havendo pelo menos tÍês ofertas nas condições definidas no subitem anterior, p$€qo + autores dâs

melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos. quaisqu{r que-9fram os preços

oferecidos (havendo empate nesÍa condição todos participarão da e{apa de lances verbais); l--//
7.6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes. 'que deverào ser

formulados de forma sucessiv4 em valores distintos e decrescentes;
7.7 - O Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances

verbais, a paÍir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;
7.8 - a desistência em apresentar laflce verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na manutenção do ütimo
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
7.9 - caso não se realizem lances verbais por lodos os licitantes, sení verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contrataÉo;

I
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7.10 - o encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeir4 os licitantes manifestarem seu
desinteresse em apresentar novos lanc€s;
7.1 I - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, O
Pregoeira verificará a ocorrência do empatê previsto no item 10.5 deste Edital, para em seguid4 examinar a
aceitabilidade da primeira classificad4 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 húilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta paÍa verificação do atendimento
das condi@es fixadas no edital;
7.13 - no caso de inabilitação do proponente que tiver apÍesentado a melhor ofert4 seÍão analisados os documentos
habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um ticitante,
dentÍe aqueles que participaÍam da e13pa de lances verbais, atenda às condições fixadas neste edital,
7.14 - nas situações previstas nos subitens 7.9,7.11 e 7.13, O Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;
7.15 - verificado o aÍendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos licita es sendo
declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendoJhe adjudicado o objeto do ceíame;
7.16 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de
Habilitação", durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certame). Após, as
empresas poderão retirá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que não
se habilitarem para ofertar lances verbais poderão, ao enceÍamento da sessão, desde que não haja manifestação de
interposição de recurso administrativo, retiraÍ seus respectivos envelopes;
7.17 - da Sessão Pública será lavrada ata circunstarciad4 sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os licitantes
presentes.

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

Referência deste Edital.
9. _ DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - O Sistema de Registro de Preços e um conjunto de procedimentos para regislro formal de preços relativos à

prestaçõo de serviços e/ou aquisição de bens, para contÍataçôes futuras da Administração Pública;
9.2 a Ala de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para
a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fomecedores e órgâos participantes, conforme as

disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respestivas propostas aduzidas;
9.3 - órgeo Gerenciador é todo órgão ou entidade da AdministraSo Pública responúvel pela condução do conjunto
de procedimentos do presente cename licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços;
9.4 - óÍgão Participante e todo ôrgâo ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento licitatório
para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de Preços;
9.5 - o Orgão Gerenciador do presente RegistÍo de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bemardo, atraves da

Secretaria Municipal de Administração e setor de Compras da Prefeitura Municipal.
9.6 - o pÍesente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da dala de assinatura e publicação da

Íespectiva Ata de Registro de Preços;
9.7 - a existência de Registro de Preços nâo obriga a Administração a hrmar as contÍatâções que deles poderão advir,
facultando-se a realização de procedimento especihco para a aquisição pretendida sendo assegurado ao beneficiário
do registro a preferência de fomecimento em igualdade de condições1
9.8 - este Registro de Pre@s, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração

Públicâ Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgâo participante certâme

licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador. O quantitativo decorrente das adesõ de registro de
stro de preçospreços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registÍado na a

paÍa o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de paÍrclpantes
que, desde que deüdamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legis gente,
9.9 homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, tada a ordem de

classificação e a quantidade de fomecedores a serem registrados, convocará os paniculares para sinatura da Ata de

Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal de fomecimento nas

condições estabelecidas, observados os reqúsitos de publicidade e economicidade;
9.10 - a Atâ de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições cofiidas no art. 65, da Lei
I.666t93 .

I O _ DO ]ALGAMENTo DAS PROPOSTÁS
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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 - seÍão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condi@es
deste edital,
10.3 - será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em primeiro lugar, as

pÍopostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço máximo aceitável pela
Administração.
10.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances verbais, se
for o caso, O Pregoeira procederá ao desempate, atraves de sorteio, na forma do disposto no § 2'do artigo 45 da Lei
n'8.666/93;
10.5- será assegurad4 como criterio de desempate, preferência de contratação para as microempresas - ME e

empresas de pequeno pone . EPP. nos seguintes termos:
10.5.1- entende-se poÍ empate aquelas situações em que as propo§âs apresentadas pelas microempresas e empÍesas

de pequeno poÍte sejam iguais ou até 50á (cinco por cento) superiores à proposta maís bem classificada;
10.5.2- omnendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classihcada serâ convocada para apresentar nova proposta
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos aús o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) não oconendo a contratâção da micÍoempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a' deste item, serão
convocadas as remanescentes que porventuÍa se enquadrem na hipótese do subitem 10.5.1, na ordem classificatória,
para o exercicio do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentâdos pelas microempresas e empÍesas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecido no subitem 10.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipôtese da não-contratação nos termos previstos na letra "a' deste item, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando â melhor ofena inicial não tiver sido apÍesentada por
microempresa ou empresa de pequeno poÍe;
10.5.3- no caso de divergência entre o valoÍ numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este

último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitário.

11 - DO DIREITO DE PETIÇÃO

11.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimerro das propostas, qualquer pessoa

poderá toÍnar providências ou impugnar este instÍumento convocatório, cuja petição deverá ser dirigida a Pregoeira.
I 1. l. I cúerá a Pregoeira decidir sobre a petição no pÍazo de 24 (vinte e quatro) horas;
I 1.1.2 - acolhida a petição contÍa o ato convocatório, será designada nova data para a realização do c€rtame,
11.2 - 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 paÍa

a apresentação das razões do recurso, podando juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apÍesentâÍ contÍa Íazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,

sendoJhes assegurada vista imediata aos autos;
ll.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, Prefeita
Municipal, por intermédio do Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse

periodo, encamiúalo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo;

11.4 - o acolhimento de re€urso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
11.5 decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente

homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fomecedores.
I 1.6 - a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão impoíará a decadência do direito de

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor,

12 _ DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos do contrato de fomecimento.
12.2 O pâgamento será feito atraves da funcional programática do exercicio de 2019

1 3. DA,\ PENÁ I, I I)A I)ES

13.I A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará sujeita às
penalidades previstas no art. 7" da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. E6 e 87 da Lei n". 8.666/93.

t
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13.2 - A recusa do adjudicatário em atender qualquer convocação prevista neste instrumenlo convocatório úeitará o
mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido pela áÍea
competente desta PrefeituÍa Municipal, a saber:
a) decadência do direito de paÍicipar do pregão em tela,

b) outras penalidades na forma da Lei.

13.3 - o valor resultante da aplica$o da multa prevista será cobrado pela via administÍativa, devendo ser recolhida no
prazo máximo de l0 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, oq se não atendido,
judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditôrio e ampla defesa;

13.4 - o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a propost4 comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citação e da ampla
defes4 ficará impedido de licitaÍ e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cioco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou alé que seja promovida a reabilitaçâo peÍante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do Municipio,

13.5 a nâo-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas acima, sendo facultado a SecÍetaÍia de AdministraÉo da Prefeitura
Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para prestação do serviço ora licitado ou
revogar a licitação.

13.ó Demais penalidadeVsanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste edital dou
seus anexos estão disciptinadas no item 9 ' DAS SANÇÔES", do Anexo I deste edital

11 - DAS DISP,OSIÇõES FINAIS
14.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanlo à intenção de

interposição de recurso, O Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação
pela Prefeita Municipal;
14.1.1 * no caso de interposição d€ recurso(s), após proferída a decisão quanto ao mesmo, a autoridade incumbida da
decisão adjudicará o objeto licitado;
14.2 - a Administraçâo poderá revogar a licitação pnr razões de interesse pútrlico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para ju$ificaÍ tal condutq devendo anuláJa por ilegalidade, de

oficio ou por provocação de terceiÍos, mediante parecer escrito e deüdamente fundamentado, nos termos do artigo l8
do Decreto no 3.555/2000,
14.3 - decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção, venha,
após julgamento desfavorável, apresentar fâlhas ou irregularidades que o viciem,
14.4 - a participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e condições,

bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis;
14.5 - O Pregoeira, em qualquer momento, podeú promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a

instrução do processo;
14.6 - não serão considerados motivos pa-ra desclassihcação, 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
pÍoposta, e que não Íiram os direitos dos demais licitantes,
14.7 - as normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da am da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a

dos materiais,
do fornecimento

14.8 na hipótese de omrrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atend
habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à proposta de preços dentro do

aos requisitos de

ope de habilitação,
ou vice versa o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante que estará adoaabri-loeretirá-
la, Lacrando-o em seguid4 uma vêz que citado documenlo se encontra Íro recinto, aplicando-se por analogia o

disposto no subitem 4.5 acima;
14.9 - o adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da propost4 os acréscimos ou supressões do valor

inicial atualizado do objeto da pÍesente licitação, nos termos do art. 65, § l', da Lei n' 8.666/93;
14.10 - os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições contidas nas

legislações citadas no preâmbulo deste edital;
14.11 - os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada aos
interessados na licitação,

DC
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14.12 - a não-regulaÍizaçáo da documentação, no prazo previsto no subitem ó,2.1 acima implicará decadência do
direito à contrataÉo, sem prejuízo das sanções previstas no item 13 acima, sendo facultado a Administração convocar
os licitantes remanescentes, na oÍdem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
14.13 - o extrdo de aviso desta licitação estará publicado no Diário Oficial do Estado do MA

Informações adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Comissâo Permanente de

Licitação nos horários de funcionamento da Prefeitura de segunda a sexta-feira das 08:30 às l2:00 horas

São Bernardo - MA. 0l de agosto de 2019

SS IMA

I
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ANEXOI

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada
em conserto de mobiliário de escritório e de copa, para atender às demandas do SÃO
BERNARD0/MA.

2. IUSTIFICATIVA

A contrâtação faz-se necessária devido a necessidade de manutenção contínua de móveis e
equipamentos pertencentes ao SÃO BERNARDO, garantindo o bom andamento das
atividades rotineiras bem como a comodidade e conforto dos funcionários e usuários deste
Departámento.

4

ITEM sERVrÇ0 DESCRçÂO QUANT v.ut{tT V.TOTAL
1 REGUI.AGEM SMPLES

DE CADEIRAS
Consertos de rnecanisrÍtos de Íegulagem de
dtura favados ou fouxos; Conserto de
mecanisnn para ajuste de encosb e essenb;
Conseíto de bases quekadas ou tortas;
Consertos de alavancas quebradas

2000

26,67 53.333,33

L REPARO E TROCA DE

RODIIIHAS DE CADEIRAS 18,67

Troca de rodizio e rodinhas assim como sua
limpeza facilitendo sua rotação.

1800
33.600,00

REPARo DE _BRAçO COrr
SUBSNTUIÇAO DE PEçA

2000
48,33 96.666,67

Reparação de braços com defeihs de fábrica e

fixação deles na posição ideal ajuste de
parafusos as vezês com suas úocas de peças

REPARO DO EIXO

CEI{TRAL COM
REMOI,ITAGEM

Avaliar e conserlar defeitos no eixo central

assim corno fazeÍ sua regulagem.
2000

ô2,00 124.000,00

1500

133,33 200.000,00
5 ]ROCA DE EIXO

CEI{TRAL
Troca o eixo quando analisar que não tem
conserto.

6 IROCA DE COBERTURA

ElT TECIDODE CADEIRÂ

SECRETÁRA

Troca o tecido dâ cadeira quando houver
necessidade, Íetirando o tecido velho ou
rasqado e colocando o tecido novo.

1500

67,67 101.500,00

7 TROCA DE COBERTURA
EI/l TECIDO DE CADEIRA
PRESIDENTE

TÍoca o lecido da cadeira quando houver
necessidade, relirando o tecido velho ou
rasgado e colocando o tecido novo,

1500

00Á? 123.m0,00

3000
7

l_)
165 ô 497.0OO,00

TROCADE COBERTURA
EM TECIDO LANGARINA

Trocar o tecido da longaina quando houvêí

necessidade, retirando o tecido velho ou
rasgado e colocando o tecido novo

9 TROCA DE COBERTURA
EÍtI TECIDO DE BANCO

Troca o tecido de banco quando houver
necessidâde, retirando o tecido velho ou
rasoado e colocando o tecido novo.

62,33 93.500,00

52,67

10 IROCA DE ENCOSTO DE
CADEIRA

Troca o enco6to quando houver necessidade
impossibilitando seu conseÍto.

2000
105.333,33

11 ]ROCA DE ASSEilTO DE
CADEIRA

Troca o assento quando houver necessidade
impossibilitando seu conserto.

1800

54,00 97.2@,00

12 REGULAGEM GER,AL DE Avaliar as posiçGs de equilibÍio das mesas,
ajustaÍ paÍafusos e reparos de gavetas

1800

34,33 61.800,00

13 AJUSTE 0E MESAS COl,t Troca paraÍusos para poder mudar sua fixação 2000

I

3

I

1500

2
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19

24

,Ã

TROCA DE PARAFUSOS perante o equilibrio 45,00 90.000,00

14 AJUSTE DE ARMÁRIO DE
FERRO

AJUSTE DE ARMÁRIO DE FERRO 1500

72,67 109.000,00

tc REGULAGEiI DE
ESTA]TTE DE FERRO
COil PI}ITURAS

Regular as estantes corno aperto dos
parafusos, soldas e pinturas

1500

131,00 196.s00,00

16 AJUSÍE E 1ROCA DE
PARAFUSOS DE
Ánulnro oe lror

Avaliar as posições de equilÍbrio, ajustar
pardusos e reptros de gavetas

1800

70,00 126.000,m

17 coLocAçÃo DE
PUXADOR OU PÉ DE
ÂnNlruo oe mor

Troca de puxadores e colocação de pé,

quando houver nêcessidde
1500

47,00 70.s00,@

colocAçÂo DE FUilDO
DE GAVETAS DE
ÁRtARros DE ÍrtoF

ColocâÇão de fundos de gawtas refazendo
assim toda o mãterial da geveta se houver
necessidade.

49,67 74.5m,00

AJUSTE E COLOCAçÃO
DE ARREBITES EM

ARIÂRIOS DE ALUMII{IO

Fazer manutenção coneüva em todos os
armários de alumínio assim mesÍÍro como a
foca de posição dos anebibs;

2000
54,33 108.666,67

20 P'NruRÂS DE

BEBEDOUROS E

FRIGOBAR

Reforma com lixamento e pinturas em geral;

80,00 144.000,00

Fazer troce de torneiras que apresentarem
defeito e não for possÍvel conse(o.

2500

37,67 94.166,67
.\.)

TROCA DE GÂS De
BEBEOOUROS E

FRIGOBAR

Troca de gás com garantia de 12 rneses 2000

139,67 279.333,33

UTPEZA INTERNA COIII
DESMONTAGEM DE
BEBEDOURO

FazeÍ toda a limpezas do copo e de seus filtros

assim como a limpeza dos condensadores
2500

88.333,33

rilÂ1{uTEirçÃ0 GERAL
DE VEI{IIIADOR IIPO
COLUI{A

Cdoca óleo de máquina na pate núvel do
sistema giratóíio do venüladoÍ, limpar e colocar
antifenugem na parte rEtálha, subsütuir a
gíaxa na caixa giÍdória. Faze limpeza
periodica

2000

82,67

--, \_
/ d$à 126.500,m

MÂItIUTENçÃO GERAL
DE FOGÂO DE 4 BOCAS

Limpeza em geÍal, desentupimenb dos bicos e
limpezas do forno.

26 MAiIUTEIiIÇÃO GERAL
CAFE]EIRA IilDUSIRIAL

A manutenção deve seÍ íeita para prevenir o
surgimento de avarias.

1000 \_-r
loa,at 205.566,67

27 MANUTENçÂO GERAL
iillCROOl{DAS

Forno não funciona, painel não acende 800

140,ô7 112.533,33

1000

95,00 95.000,00
2B IROCA OE BORRACHA

ETTIFRIGOBAR

Troca de bonacha quando a vedação estiver

comproÍnetida ou desg6tada.

2000
27,00 54.0m,00

29 SOLDA DE PEQUEiIO
ORTE EÍII TIOVEL DE

FERRO

Soldas pequenas Íertâs em cadêiras e
aÍmários.

2000
41,33 82.66É,67

30 SOLOA DE MÉDIO PORTE
Ei,l ÍrloVEL DE FERRO

Soldas médias feitas em po(as e estantes.

800

90,67 72.533,33
JI SERVIçOS DE SOLDA DE

GRAI{DE PORTE E"
MÔVEL DE FERRo

Soldas gÍandes Íeitas em portees de a@ e

diüsórias de feÍro

5t SERVIçOS DE TROCA DE
PORTA UVROS ET PVC
RIGIDO

Fazer foca de Porta livros em PVC rigido
padrão FNDE existente que apresentarem
defeito e não for possivel conserlo.

2500
43,ô7 109.165,67

JJ SERVIçOS DE TROCA DE
PRAIICHETA Eü ryC

Fazer foca de prancheta em PVC rigido
padrão FNDE existenE que apresêntarem

s000
40,00 200.(m,m

I

í500 
I

l,,*l
21 ITRoCADEToRNE|RAS

I BEBEDOUROS
I

35,33
I

I

I

165.333,33

i

I

I

1500
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VALOR TOTAI- RS: 4.702.666,67 ( QUATRO MILHÔES SETECENTOS E DOIS MIt SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E

SESSENTA E SErE CENTAVOS)

Ressalta-se que a opção pela manutenção leva em consideração que a grande maioria do mobiliário a ser
manutenido estiá em boa condição estrutural, necessitando basicamente de ajustes, pequenas correções e

limpeza.

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVICOS

4.1. Os serviços contratâdos realizados sob demanda e englobam conserto e manutenção de mobiliário

de escritório e de copa, bem como, limpeza e pinturas quando fornecessário.

4.2. O serviço conEatado deverá ser entregue em um prazo de 10 dias úteis, após emissão de ordem de

serviço.

5. FISCALIZACÃO EACOMPANHAMENTO: <I
/)

5.1 A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestritâ fiscalização, oUrigk$ a prestâr todos

os esclarecjmentos por vêntura requeridos pela conBatantq que designará um Gestor para acompanhar a

execuÉo do Contrato;

5.2 A êxistência da fiscalização da contratante, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da

empresa contratad4 na execução do Contrato.

5.3 A contratânte poderá exigir o afastarnento de empregado ou preposto da empresa contratada que

venha causar embaraço à fiscalização, ou que adotem procedimentos incompaüveis com o exercício das funções

que lhe forem atribuídas.

5.4 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor do Conüato, especialmente

designada, observado o que se segue:

5.4.1 O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, determinando o que for

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

5.4.2 Ás decisões e proúdências que ulb"apassarem a competôncia do Gestor do Contrato deverâo ser

solicitadas a seus superiores em tempô hábil para adoÉo das medidas convenientes;

RIGIDO defeito e não Íor possivel conserto

34 sER\nÇos DE TROCÂ EM

PRANCHETA DE HDF
Fazet t@a de prancheta em MDF de 15mm

dupla face existente que apÍesentaÍem deÍeito
e não for possivel conserto.

4000
'19,67 78.666,67

35 SERV|çOS DE IROCA DE
ÂssEt{To EM PVC
RIGIDO

Fazer foca de assento de PVC rigido pâdrão

FNDE corfonne modelo e cor existenb que

aprêsentârem defeito e não for possivel

c0nserb.

5000

43,33 276.666,67

Jb sERVrços DE TRoCA DE
EilCOSro Ei/l PVC

RIGIDO

Fazer Íoca de encosto de PVC rigido padrão

FNDE conforÍnê modelo e coí existentê que

apresentarem defe o e não for possivel

consêrto.

5000
43,00 2r5.(m,m

I

I I

I

I

3. DO LOCAL DE ENTREGA
A execuÉo dos serviços deverá ser realizada nas dependências da Secretaria solicitante.

I
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6. DAS oBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Executar todas as normas de segurança necessária ou deÍinida na Legislâção;

6.2 Os seruiços deverão ser realizados dentro do horário comercial, de th às 18h ou em datas e horários

previamente acordados com o representánte do órgão.

6.3 O serviço deve ser realizados de forma que não impacte as atividades do CONTRATANTE.

6.4 A contratada, na data da execução dos serviços, deverá estar preüamente autorizada a acessar as

áreas do órgão, realizando a comunicação antecipada com o fiscal ou o gestor do posto.

6.5 Caso haja acesso a áreas restritas ou disponibilização de chaves de salas, a CONTRATADA deverá

se responsabilizar por possíveis perdas ou prejuízos ocorridos durante a execução doserviço.

6.6 Elaborar e enviar iunto com o faturamento, relatório de todos os serviços executados, quando ao

termino do serviço;

6.7 Manter seus profissionais devidamente limpos, uniformizados e identificados. Fornecer a seus

funcionários equipamentos de proteção individual e coletiva, observando e cumprindo as normas relacionadas

com segurança e higiene no trabalho;

6.8 Responsabilizarem-se pelo depósito dos materiais, ferramentas instrumeDtos e equipamsntos

alocados para execuÉo dos serviços, não cabendo ao contratante qualquer responsabilidade por perdas

decorrentes de roubo, furto ou quaisquer outros fatos que possam vir a ocorrer;

6.9 Promover o afastamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento da

notificação, de qualquer dos seus empregados que não corresponder à confianp ou perturbar a aÉo do gestor

do contrato;

6.10 Fazer com que seus empregados se submetam, durante o tempo de permanência nas

dependências do contratante, aos regulamentos de segurança e disciplina por este exigido;

6.11 Entregar a contrâtante um plano da execução do serviço que deverá ser analisado e aprovado

pelo gestor do conEato antes de sua execução. Qualquer alteração posterior neste plano deverá ser aprovada

pelo gestor do contrato com antecedência a execução.

6.12 Responsabilizarem-se pela embalagem, transporte e quaisquer custos que venham incidir no

deslocamento de quaisquer peças

dependências da Prefeitura Munici

atualização ou manutenção;

6.13 Reparar, corrigir, às

ou componentes dos equjpamentos uti]izados, que t m de sair das

pal de São Bernardo/MA por motivo de serviços de o, adaptação,

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do to em que se

verificarem imperfeições ou incorreçôes resultantes da execução dos serviçog por exigência do gestor do

contrato;

7. DAS OBRIGACÔES DO CONTRATANTE

7.1 Permitir o livre acesso às instalações, sempre obedecendo às particularidades de funcionamento do
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SÃO BERNARDo;

7.2 Não permitir o ingresso de terceiros, não autorizados, nas dependências do órgão;

7 -3 Acatar e pôr em prática as recomendagões feitas pela contratâda, no que diz respeito a condições, uso e

funcionamento dos equipamentos e instalações;

7.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

licitante vencedora;

7.5 Efetuar os pagamentos das notâs Rscais/faturas com obseryância da estipulação constante do

contrato;

7.6 Prover local adequado para guarda de ferramentag materiais e equipamentos utilizados durante a

prestação dos serviços;

7.7 Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e

condiçôes estábelecidas no contrato. A fiscalização e o acompanhamento da execução do conúato por

parte da Administração da Prefeitura Municipal de São Bernardo /l,tlA não exclui nem reduz a

responsabilidade da contratada em relação ao mesmo.

8. PRAZO DA CONTRATACÃO:

O prazo de ügência deste ContÍato será de 12 meses a contar de sua assinatura,

9. FISCALIZACÂO E ACOMPANHAMENTO:

9.1 A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita Íiscalização, obrigando-se a prestar

todos os esclarecimentos por ventura requeridos pela contratante, que designará um Gestor para acompanhar

e execução do Contrato;

9.2 A existência da fiscalização da contratante, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade

da empresa contratâda, na execuçâo do Contrato;

9.3 A contratante poderá exiSir o afastámento do empregado ou preposto da empresa contratada que

venha causar embaraço à fiscalização, ou que adotem procedimentos incompaíveis com o exercÍcio das

funções que lhe forem atribuídas;

9.4 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor do Confato, especialmente

designado, obseryado o que se segue:

9.4.1 O Gestor do Contrato anotará

execuçâo do Contrato, inclusive a observância do p

à regularização das faltas ou defeitos observados;

em registro próprio todas as oco relacionadas com a

razo de vigência do mesmo, dete nan que for necessário

9.4.2 As decisôes e providências que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato deverão

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;

9.4.3 O Gestor Responsável pela execução do contrato será designado por Portâria do SÃO

BERNARDO/MÀ a quem caberá as atribuições do ente estatal contidas no presente Termo de Referência, naquilo

que lhe for aplicado. o exercÍcio da fiscalização do confato e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da

prestação dos serviços, devendo ser o principal intermediador entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

I

I
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10. coNDIçôES E pRÁzos DE PAGAMENT0:

10.1 O pagamento será realizado de acordo com as disposições do Edital e do Contrato;

10.2 No caso de incorreção nos documentos apresentadot inclusive na Notâ Fiscal/Fatura serão os

mesmos restituÍdos à adjudicatiíria para as correções necesúrias, não respondendo o SÃO BERNARDO/MA por

quaisquer encargos resultântes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes;

10.3 O SÃO BERNARDO/MA se reserva no direito de recusar a efetivação do pagamento se, no ato da

atestãção do produto fornecido, este estiver desacordo com as especificagões técnicas exigidas neste instrumento;

10.4 O SÃO BERNARDO/MA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes à multa

ou indenização pela CONTRATADA.

I I. DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS:

O dêsatendimento às obrigações previstas neste Termo de Referência suieitará

CONTRÂTADA às seguint€s penalidades:

a

OCORRÊNClA
PENALIDÁDf,S QUE

SER
PODERÃO

APLICADAS

Não retirar a notâ de empenho, quando

convocada dentro do prazo de validade de

sua proposta.

1. lmpedimento de licitâr com o Departamento Estadual

de Trânsito do Maranhão - sÂ0 BERNARDo/MA pelo

perÍodo de 1 (um) ano.

2. multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Entregar o obieto fora do prazo

estabelecido.

3. Multa moratória diária de 0,50/o (meio por cento) por

dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não

Fornecido limitâda a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia,

a critério da Administração, poderá ser considerada

a inexecução totâl ou parcial do objeto.

Não efetuar â troca do objeto, quando

notificado.

4. Impedimento de licitar com o SÁO BERNARDo/MA

pelo período de 1 (um) ano. ,S)
5. Multa de 05% (cinco por cento) 

WO,
contratoi/nola de empenho. t

Substituir o objeto fora do prazo

estabelecido.

6. Multa de 0,5% (meio por centoJ por dia de atraso,

aplicâda sobre o valor do material não substituÍdo,

limitâda a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a critério

da Administração, poderá ser considerado a inexecução

total ou parcial do obieto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO UARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Í{O E62- CENTRO
CNPJi 06,125.389/OOO1-88

Pllí . FOL}iA }J,.

0cESS0

MODALIDADE

§ffidE MA

Deixar de entregar documentação

exigida neste edital.

7. Impedimento de licitâr com o SÂO BERNARDOi/MA

pelo período de 1(um) ano.

8. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do

contrato/nota de empenho/valor totâl estimado para o

item ou lotê.

Não mantiver a proposta ou desisür do

lance.

9. Impedimento de licitar com o SÃO BERNARDO/MA
pelo

peíodo de 1 [um) ano.
10. Multâ de 05% (cinco por cento) do valor do

contrato/notâ de empenho.

Comportar-se de modo inidôneo

11. lmpedimento de licftar com o SÁO BERNARDO/MA

pelo período de 1 (um) ano.

12. Multa de 109(0 (dez por cento) do valor do

contrato/notâ de empenho.

Fizer declaração falsa

13. Impedimento de licitar com o SÃO BERNARDO/MA

pelo período de 2 (dois) anos.

14. Multa de 10oó (dez por cento) do rralor do

contrato/notá de empenho.

15. Impedimento de licitar com o Administração Pública

pelo perÍodo de 5 (cinco) anos.

16. Multa de 30% [trinta por cento) do valor do

contrato/nota de empenho.

l7 Comunicado ao Ministério Público.

Cometer fraude fiscal.

18. Impedimento de licitar com o Administração Pública

pelo período de 5 (cinco) anos.

19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do

contrato/notâ de empenho.

20. Comunicado ao Ministério Público.

Deixar de executar qualquer obrigaÉo

pactuada ou prevista em lei ou no edital do

pregão, em que não se comine outra

penalidade.

21. Multa de 0,50/o (meio por cento or dia dê atraso,

aplicada sobre o vâlor d

limitada a 20 (vinteJ dias.

da Administração, poderá

totâl ou parcial do objeto.

Após o igés

ser con er o

de empenho

dia, a critério

a inexecução

o contra o

_l

Apresentar documentação falsa.



Pli4 .FoLllA No-
PREFETTURA II,IUNICIPAL DE SÃO B

ESTADO DO MARANHÃO

ESSO

MO DALIDADE
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - C vr§tp BERNARDO/MA

CNPI: 06.125.389/OOO1-88

Inexecução totâl do objeto

22. Impedimento de licitar com o SÃO BERNÂRDO/MA

pelo perÍodo de 2 (dois) anos.

23. Multa de 20% (vinte por cento) do valor do

contrato/nota de empenho.

Inexecução parcial do obieto.

24. Impedlmento de liclrar com o SÃO BERNARDO/MÁ

pelo perÍodo de 1 [um) ano.

14. Multa de 100á (dez por cento) sobre o valor

correspondente à parte não executada,

I I .1 Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento,

v o SÃO BERNARDO/MA poderá proceder à rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a empresa

fornecedora também se su.ieitará às sanções administrativas previstas neste instrumento;

ll.2 As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo SÃo

BERNARDO/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser

aplicadas cumulativamente às demais sanções;

11.3 A empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercido em até 05 (cinco) dias

úteis a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a iuntada de documentos e serem arrolados

até 3 (três) testemunhas;

11.4 Serão considerados injustincados os atrasos não comunicados tempestivamente ou

indevidamente fundamentados, ficando a aceitação da justificativa a critério do SÂO BERNARDO/MA que

deverá examinar a legalidade da conduta da empresa;

11.5 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, deúdamente justificado e aceito pelo

SÃO BERNARDO/MA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTIIATADA ficará isenta das

\-, penalidades mencionadas nos subitens anteriores.

12. LEGISLACÂO APLICÁVEL:

Aplicar-se-ão ao confato â ser ntemente de transcriÉo, a Lei Federal n"

8.666/1993, bem como as demais no

ELIZA A- LIMA

indepe

de regê

Li
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ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DESCRIÇÂO DOS I'I'ENS

ITEM ESPECIFICAÇÀO MARCA QUANT VALOR
LTNITARIO

VALOR
TOTAL

0l
02
03

Agencia no

Cidade de
COMC n" na

Cidade-uF. de de 20t9

Valor Total da PÍopostâ: RS valor por
extenso) Prazo de Entrega._
Nome por extenso do representante
legal RG n"

SSP_ CPF/}vIF:
no. CARIMBO E
ASSINATURA DO REPRE SENTANTE LEGAL
DA EMPRESA,

§(

I

Estando de acordo com o, ,"rrno, do uro I

convocatório e com a legislação nele indicada, 
I

propomos os valores acima com validade da 
]propostade_( tdias.

mm pagamento atraves do Banco _ |
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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITIIRA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO-MA
REF. EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA
MODALIDADE DE PREGÃO N'.01712019

- TrPO MENOR PREÇO POR rTEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a) ponador(a) do R.G
/SSP CPF n" a nos representar Junto a

PREFEITTIRA MUNTCIPAL DE S BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e
Documentos Complementares de Habilitaçâo para o Pregão Presencial SRP N'. /2019, marcado para o dia

_J /2019, à 10:00 horas, o(a) qual tem amplos poderes para representaÍ a empresa outorgantg formulaÍ
ofertas 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 certame. Local, ___l ____.!_ Assinatura do
representante lega.l sob carimbo RG: CPF: CNPJ/}4F da empresa.

OB§. Deverá ser reconhecida a firma em câso de representação por meio de procuração paíicular

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/'I\,{F

CNPJÀ4F da empresa
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DECLARAÇÂO

inscrita no CNPJ no

_ Município/Estado por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
portador da Carteira de Identidade no

óaixo
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial SRP n". 017/2019, DECLARÀ sob as penas

da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação,

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14

(quatorze) anos, nos termos do inciso )O(XII do art. 7" da Constituição Federal e Inciso V, Art. 27 üLei 8666193.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do PodeÍ Executivo Municipal/Estadual exercendo funções
tecnicas, comerciais, de gerenci4 administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9'da Lei 8666i93 e inciso
X, da Lei Complementã n". 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitaçâo, na forma do § 2",
art. 32, da Lei n'. 8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empÍesa de pequeno poÍte que, nos teÍrnos da LC 12312006, possuir alguma
restriçõo na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionad4 como ressalv4 na supracitada
declaração.

Local e data

Assinatura do

CPF/MF
CNPJ,MF dA

sediada na no 

- 

Bairro 

- 

CEP

sob cari

I.

PRoCESS0 .1 ç,t q e ', 1.(-. c. (

I

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO Gmpregador Pessoa Jurídica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITTJRA MLTNICIPAL DE SÀO BERNARDO-MA,

Rei Edital de Licitação na Modalidade Pregão

N'. 017/2019- Tipo menor preço por item.

SSP _ e do CPF n'



PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo B
ESTADO DO UARANHAO

PRAçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA Í{O 862- CENÍR,O
CilPJ: 06.125.389/0001-88

PM .FOLHA I,íO

PROCES§O 2o I ctô t ca_í _
DALIDADE ?U.

Un5rhmusDollra

ANEXO V
REeI-,ERIMENTo DE BENIFTcIo Do TRATAMENTo DIFERENCTADo E Dscr-aneÇÃo pan e

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 123 I 2006.)

Eu, portador (a) da Carteira de Identidade R. G. n'
representante da empresa

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQT ENO PORTE, quando da sua participação na
licitação, modalidade de Pregão Presencial SRP n" _/2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas

empresas com base nos aÍigos 42 a 45 da Lei Complementaí Íf. 12312006.

Como lemcntar Fedcral n'. 123/2006

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitidt pela lunta Comerciol
para comprot açiitt da conüção de Microempresa ou empresa de Petlueno Porte naÍon q-

de 2019.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPFIN{F
CNPJ/Tv1F da empresa

SSPARA e do CPF^,IF no

Declaramos ainds- oue não existe aualouer imoedimanto enfie os orevistos nos incisos do § 4'do artigo 3" da Lei

I

x
I

I

CNPJ/MF no
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ANEXO \'I

(I\4ODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIENCIA DE QI'rE CIIMPRE PI-E,NAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇAO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão n'. )201! que cumprimos plenamente os
Íequisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal
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PROCES§C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BER

üESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA IIO 862 - CE

E

, CEP: cidade

sêÃo BERNARDO/M

VALIDADE: 12 (doze) meses contâdos â prrtir dâ drtr de suâ publicação no Diário Oficiâl do Estâdo do
Maranhão.

Pelo pÍesente instrumento, o Municipio de São Bemardo, Eíado do Maranhão. com sede
administrativ4 na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bernardo coelho de Àlmeida 863 - Centro - São
Bemardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n'. 06.125.3E9/0001-EE, representado neste ato pelos gestores: responúvel

RESOLVE, registrar os preços da empresa inscrita no CNPJ sob o n'
com sede na

representada pelo nas quantidades estimâdas na
secçâo quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo
as condi@es preüstas no instrumento convocatóÍio e as mnstantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
panes à normas constantes da tri n'. 8.666/93, Lei n". 10.52012002, IÉi Complementar n'. 123/2006 e suas
alterações, e em conformidade com as disposiçôes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 - A pÍesente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual execução dos serviços de
conseÍo de mobiliários e carteiras escolares com reposição de peças, para atender a Secretaria de Educação do
Municipio de São Bemardo - MÁ, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

l.l.l - Este instÍumento não obriga aos ÓnCÃOSltNfneOES a firmarem contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação peíinente, sendo assegurada ao
detentor do registro a preferência de fornecimento, em iguâldade de condições.

2. ADF^}ÃO DE ORGÃOS N.iO PÁRTICIPANTES

2.2 Os órgãos e entidades que não paÍticiparam do registro de preços, quando desej uso da Ata de
Registro de Pregos, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem pÍaticados, obedecida a ordem de classifi

2.3 - Caberâ ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos quantitativos registrados em
fomecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

desde que o

2.4 - As aquisições ou c.ntratações adicionais, não podeÍão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta
por cento) dos quantitativos ÍegistÍâdos na Ata de Registro de Preços durante sua vigênci4 e ainda o quantitativo
decorrente das adesões à âta de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de câda
item registtado na âta de registÍo de preços para o órgão gerenciador e paÍa os órgãos participantes,
independentemente do número de ôrgãos não pârticipantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o
cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GERÊNCA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I

a*Ll

CNPJ: 06,125.389/OOO1-88

ANEXO VT

MTNUTA DA ATA DE REGIS',IRO DE PREÇOS No. _/2019.

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.. _/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N", I2OI9

Z.l A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência" poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime
própÍio que não teúa participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.
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3.1 - O gerenciamento deste instrümento cúerá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 - A PÍesente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a paúir de sua publicação no Jomal Oficial do
Esrado/MA.

3.3 - A SECRETARIA/óRGÃOS,ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços são: cabinete do
Prefeito, Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração;
Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social; SecreÍaria de Cultura, Esportes e Lazer;

4. DO CONTRÁTO

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

QTDE DESCRIÇÃO
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VAI,OR
LTNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5. DÁ ENTREGÁ

5.1 Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Editâl de forma fracionada (se

necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diá,rio conforme solicitaçâo e pedido efetuado pelo departamento de compÍas
da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6. DÁS OBRIGAÇÕES DA CONTRÁTÁDA

6.1 Executar o fornecimenlo denlro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorÍentes do descumprimento das condições
estúelecidas.

6.2 - PÍestaÍ os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a

atender prontaÍnente, bem como dar ciência mediatamenle e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

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

6.4 A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço poderá ser alegada
como motivo de força maior para o atraso, má exêcução ou inexecução dos sewiços deste edital e não a

eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais i estabelecidas;

6.5 Comunicar imediatamente a Preleitura Municipal qualquer alteração ocorrida
outrasjulgâdas necessárias para o recebimento de correspondência;

, conta bançária e

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

6.7 - Fiwalizar o perfeito cumprimento do lornecimento a que se obrigou, cabendolhe, integralmente, os ônus
deconentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura,
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6.8 - IndenizaÍ terceiros dou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua partq pelos
danos ou prejuizos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas pÍeventivas, com
fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

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

6.10 Fomecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo mm a pÍoposta apresentada;

6. I I - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da pÍesente Ata.

7. DÁS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

7.2 - Fomecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a seÍ solicitados
Íelativamente âo objeto deste Edital;

7.3 - EfetuaÍ o pagamento á empÍesa nas condições estabelecidas neste Edital,

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

7.5 - Neúum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer
obrigação. Esse fato não seú gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçeo monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado,

7.7 Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado

8. DO PAGAMENTo

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissào da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria
responúvel;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscayfatura, descrição do item fiomecido, de acordo
com o especificado no Arexo I e sla proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma inegularidade nas notas fiscaiífaturas, estas serão devolvidas ao fomecedor, para as

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a
reapresentaÉo das notas fiscaiVfaturas.

8.4 - Nenhum pâgamento isentaÍá o FORNECEDOPJCONTRATADO das suas responsabilidades e obrigaçôes, nem
implicará aceitação definitiva do fornecimento. r----\

^)
8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrançapm ba4[o, bem como, os
que forem negociados c,om terceiros por intermédio da operação de "factoring"; \-/'/

/
8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores paÍa ouüas praças seÍão ddresponsabilidades do
Contratado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manteÍ-se-ão inalterados pelo periodo de vigência da presente At4 admitida a revisão no
caso de desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal,
cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

I
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9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-
se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à
epoca do registro;

9.3 Caso o preço registrado seja superior à media dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fomecedor,
mediante conespondência, redução do preço Íegistrado, de forma a adequá-la.

9.4 - FÍacâssada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e mnvocar, nos lermos
da legislação ügente, e pelo preço da primeir4 as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta
ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociaçâo

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

IO. DO CANCELAMENTO DÁ ÁTA DE REGISTRO DE PREÇOS

10. I - A presente Ata de Registro de Preços podeÉ ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situa@es,

a) Quando o fomecedor não cumprir com as obrigações constântes no Edital e nessa Ata de Registro de Preqos;

b) Quando o fornecedor der causa a Íescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a Xll, X\aII e XVUI do art. 78 daLeí 8.666/93',

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decoÍente deste Íegistro,

d) os preços regiÍrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas ejustificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor será informado por correspondência, a qual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicação será feita por
publicação no Jomal Oficial do Estado^,IÀ considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.

10.4 - A solicitação do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá úo ser aceita pela Prefeitur4
facultando-se a esta neste cáso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao

fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu o, poderá suspender

a sua execuçâo dou sustar o pagamento das faturas, até que o Forneçedor cumpra int
infiingida.

a condição contratual

l0 7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipót

a) Por decurso de prazo de validade;

I l.l - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos direlos e

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, freteg lucro e

outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta AJa de Registros de Preços.

12. DA.\ PENALIDADES
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12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos tennos dêste edital, sujeita à contratada a

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

a) alraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a panir do 6" (sexto) ate o limite do I0'(decimo) diq multa de 04% (quarro por cento). caracteÍizando-se a

inexecução total da obrigação a paÍtir do I l'(décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 . Sem prejuízo das san@es cominadas no art. 87. L III e IV, da Lei 8.666193, pela inexecuSo total ou parcial do
objeto adjudicado, o Municipio de São Bemardo, atraves da Secretaria Municipal de Administração poderá" garantida
a prévia e ampla defes4 aplicar à Contratada multa de até '10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,

12.3 - Se a adjudicataria recusar-se a ÍetiraÍ a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação
regulaÍ no ato da feitura da mesm4 garantida prévia e ampla defes4 sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de ate l0o% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de conüatar com o Município de São
Bernardo, por prazo de ate 02 (dois) anos, e,

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

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixaÍ de entÍegÍrÍ ou apresentaÍ documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a propost4 falhar ou fraudar na execução do
contrato. comportar se de modo inidôneo ou comet€Í fraude fiscal, gaÍantida prévia e ampla defesa, ficará impedida
de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de São Bernardo
solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual periodo, sem prejuizo da ação
penal conespondente na forma da lei.

12.5 - A multa eventualmenle imposta à mntÍatada será automaticameúe descontada da fatura a que fizer jus,

acrescida de juros moratórios de lo/o (»m por cento) ao mês. Caso a conÍatada nâo tenha nenhum valor a receber
deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
de sua intimação, para efetuar o pagamento da mult4 Após esse prazo, úo sendo eietuado o pagamento, seus dados

serão encamiúados ao órgão mmpetente para que seja inscrita na divida ativa do Município, podendo, ainda a

Prefeitura proceder à mbrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seçào não eximem a adjudicataria da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuízos que seu ato punível venha causar ao Municipio de São Bemardo.

12.7 Se a Contrateda não proceder ao remlhimento da multa no pÍazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da

intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valoÍ seÍá descontado dos

créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de AdministraSo, e, se esles não forem suficientes, o valor que

sobejar será encaminhado para inscriçâo em Divida Ativa e execução pela Procu Município,

12.8 - Do ato que aplicaÍ penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) contar da ciência da

intimação, podendo a AdministÍação reconsiderar sua deeisão ou nesse pÍazo
para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

damente informada

13. DOS ILICITOS PENÀIS

13.I - As infÍações penais tipificadas na Lei 8 666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente pÍevista,

sem prejuizo das demais comina@es aplicáveis.

14. DOS RECU&SOS ORÇAMENTÁRIOS

14. 1 - As despesas decorrentes das contratâções oriundas da presente Ata de Registro de Preços, corÍerão â conta de
dotação oÍçamentáÍia do ano em curso, ou das demais que possam vir a adeú a presente At4 ás quais serão elencadas
em momento oportuno:

m
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15. D,LS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.I - As partes ficam, aind4 adstritas às seguintes disposi@es:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias seÍão registradas por intermédio de lavratuÍa de termo aditivo a
presente Ata de Registro de Preços.

lI - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica" jurídica e decisão superior o Edital de Pregão n'. _/2019 e

seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contralo decoÍÍente do presente registÍo para qualquer operação financeir4 sem
previa e expressa autorização da PrefeituÍa.

tó. DO FORo

16.l - As paíes mntratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, como competente
para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contralo, inclusive os casos omissos, que não puderem ser
resolvidos pela üa administrativ4 renunciando a qualqueÍ outÍo, por mâis privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de amrdo, as paÍtes firmam a preseote At4 em 03 (três) vias de iguaÍ teor e forma para um só
efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8.666/93.

§L

São Bemardo-Md _ de _ de 2019.

MUMCiPIO DE SÃO SBRNARDO

SecÍetáÍios Municipais:

EMPRESA

Sócio/Proprietrírio

PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEMLNHAS:

CPF:

CPF
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PROCESSO ADMIIIISTRÁTIVO N' ---..-...----.----_ CPL. PMSBA{A
Contrato n' ------ CPL- PMSB^{A
ATA DE REGISTRO DEPREÇO:

CONTRÂTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
A PREFETTTJRA MUNI('IPAL DE SÃO
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A EMPRESA: -

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BDRNARDO, Pessoa JuÍídica de Direito Público
lnterno, inscrita no CNPJ n' 06.125.389/0OOI-EE , com sede na Pça Bemardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO
BERNARDO MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por,
residente e domiciliado na cidade de .--::--------------, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes
para celebrar com a empresa: ------------ . Inscrita no CNPJ: -:, estabelecida ---

---, neste ato representada pelo ----- - RG: ----*------=-:- CPF: ---
, residente e domiciliado na Rua 0------- doravante denominada

CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos terÍnos contidos na proposa objeto do PP n" ------------, e
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' e da ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS NR. _que
se regerá pela Lei n." 8 666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATIVO N' - CPL-PMSB, tendo por objeto
Integram o presente contrato, independ€ntemente de tÍanscÍição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada-
Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inerigiu, ao
eonvite e a proposta do licitante vencedor.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto mntratual é de R$:

DOS TERMO§ DE R"EFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contr presente licitação
conerão por mnta de Recursos

CLÁSULA QUARTA. DOS ÀCRÉSIMoS E SUPRESSOES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrescimos ou supressões que se

fizerem necesúrios no fornecimento dos materiais, objeto deste contÍato, ate 25%o (vinte e cinco) por cento do valor
inicial atualizado do contÍato, em obs€rvância ao art. 65 § l'da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA. DO PRAzo DE VTGÊNCIA
O presente contrato entrarâ em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no diz -----l-----/------, podendo ser
prorrogado, após manifestação das paÍtes envolvidas, mediant€ Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei n'
8.666/93. e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA . DA FI§CALAZAÇÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de -----------------*--- que poderá a
qualquer tempo, determinar o que for necessrârio à regularização da falta do fomecimento observando, bem como proçnr
a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

ADE

o_(

| .,.-. -), 9ue inclui os tributos, encargos. frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

iI CIÁUSULA TERCETRA - DOS RECURSOS FINANCETROS

I
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clÁusur,a sÉrrMA - Do pAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota Fiscal
deve está devidamente atestada pelo Setor Compelente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data
do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancaria em conta conente da CONTRATADA do Banco 

---, 

Agência 

--- 
Conta corrente ---

---, uma vez stisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quatquer eno ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correçào por
parte da CONTRATADA e haverâ em decorrênci4 suspensão do prazo de pagamento ate que o problema seja
defi nitivamente sanado.

PA&IGRArO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita

,._,mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme anigo 55 inciso XII da
obrígação da contratada de manter, durante toda execução do conÍato, em compatibilidade com as obrigações por eles
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaçâo.

PARÂGRÁFO OUÂRTO - A CONTRATANTE nâo pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através

de documentos nâo hábil, total ou paÍcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumpÍimento de condições
contrárias.

CLAT]SUL{ OITAVA - DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato so poderá seÍ reajustado durante o prazo de sua ügência, se houveÍ aumeoto autorizado
pelo govemo Federal.

CLÁUSULA NONA. DAS OBRIGACÔES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar- se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contÍato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompânhamento e Írscaliza@o da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado,
compete entÍe outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estâdo de

conservação e validade dos pÍodutos, anotando em registÍo próprio todas as ocorrências relacionadas a

execu$.o do contralo d€terminando o que for necessário a regularização das faltas ou defeilos
\-, observados,

c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orientala em todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser

solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas conyenient
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso Il, alíneas a e b da

CLÁI]SULA DÉCINÍA - DAS 0BRIGAC0ES DA CoNTRATADA
O pÍesente Contrato não poderá ser objeto de c€ssão ou transfeÍência, no todo ou em parte.

A CONTRÁTADA obrigar-se-á a:

r) EntregaÍ os serviços objeto deste coÍtrato mediante emissão de Nota de Empeúo ou Ordem de

Serviços e cronograma de entÍega fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, em estrita
observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto mm anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do serviço
para representáJo na execução do contraÍo e preíar esclârecimentos necessários ao servidor desigrado
para acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a Secr€taÍia Municipal de Administração,
quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 10:00 h as 12:00 como sendo

o horário administrativo para tratar sobre o côntrato e serviços, de segunda a sexta-feira,
c) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus

documentos integantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do contrato,
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f) AÍcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diÍetamente a administÍaÉo ou a teÍc€iros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execuçâo do contÍato nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
fiscalizaçâo ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste mntrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções Íesultantes da execução.

CLÁSULA DÉCDÍA PRtrYIEIRA . DÀS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por paÍe da CONTRATADÀ de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a CON'II{ATADA as sanções previstas na Lei Federal n" 8.666/93, aplicando nos artigos 8l a 88.

PARIGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Conrraro sujeitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3o/o (três centésimos poÍ cento) ao dia, sobre o valor do

,- fornecimento, até o limite de I ff/o (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
previa defesq aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecu$o total ou parcial do ContÍato, as seguintes sanções:

a) Advêrtência;
b) Multâ de l0 oá (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de panicipaçâo em licitaÉo e impedimento de mntratar com a

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou mntratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniçào
e) As sanções previstas nas alineas "a", "C'e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a

pÍevista na alínea "b".

PARAGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADA e publicada no jornal Ohcial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluidas os casos de
aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCMA SEGUNDA - DA RESCISÃo
A inexecução total ou parcial deste contralo enseja a sua rescisão, c,om 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 pÍazos;

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a mmprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outreÍrL
a sesseo ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas
no edital e no contrato,
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada

cipal de Secretaria

h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na l" do art. 67 desta

ki Federal n' 8.ó66193;
i) - a decraação ou a instauÍação de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modihcação da hnalidade ou da estrutura da CO
prejudique a execução do contrato,

TADA, que

l) - razões de interesse público, de alta 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 relere o mntrato;
m) - a supressão, por pane da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1'do art. 65 desta lei;

PII .FOLHA N'._- -
(

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as

Municipal de Administração,
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n) - a suspenúo de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, poÍ pÍazo superior a
120 (c€nto e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave peÍtuÍbação da ordem interna
ou gueÍTa, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo ptazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobiliza@es e mobilizações e outras pÍevistas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimentô das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
o) - o atÍaso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade públic4 grave
perturbação da ordem intema ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optaÍ pela
suspensão do c.umprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situafo;

PARÀGRÁFO PRIMEIRO - Os casos de rescisâo contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurando o mntraditório e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO A rescisão deste ContÍato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alineas
'â' a'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitaçâo, dede que

haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DúCIMA TERCEIRA . Do RECf,BIMf,NTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentá,rias, parte integÍante
deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contralo será recebido conforme Cláusula Décim4 sendo que os serviços que

úo satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serâo recusados e mlocados a disposição da
CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PA&IGRAFO SEGUNDO - A criterio da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá seÍ concedido novo
pÍazo para recebimento dos serviços Íejeitado. Oconendo a rejeição pela T vez; o côntrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA seÍá notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades previstss no Art t7 dâ Lei no 8.666/93;

CLÁSUIÁ DÉCDTA QUINTA - DAS ALTERÂÇÓES
Este contrâto poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n' 8.666/93.

CúUSULA DÉCIuA SEXTA . DA PUBLICACÃO
Dentro do pÍazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em
resumo, do presente Contrato.

1

cúusul-Á sÉTtruA - Do FoRo
O foro ü Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o corn
pendências Íesultantes deste Contrato

E por estarem de âcordo, depois de lido e achado conforme,
3 (três) úas de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

SÀo BERNARDo(MA),

dirimir dúvidas ou

lavrado em

PRETEITURA MUNICIPAL DESÃO BERNARDO
CONTRATANTE
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(
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CPF:
CPF:

CEN'I o


