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EDITAL DE LICITAÇAO
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAI- SRP N'021/2019
PROCESSO ADNTINISTRATIVO N", 20191OOO4

(Contrulaçdo, de enqtresa Tmra fornecimento de ,nuÍeiais gráfcos, através .lo SISTEMA DE REGISTR? DE PRE(:OS,
destinados ao atendihenÍo das Secraaias do hefeitura Municipah do Município de Sdo Bemaftlo - MÁ).

ABERTURA: 07 de novembro dç 2019, às 13:00 horas.
Sala da Comissão PcÍmaneÍte de Licitação Na Pça Bemardo coclho de Almeida 863 - Centso - Sfo BemaÍdo-Ma

A Prefeitura Municipal de São Bemardo, Estado do Mararúão- através do Pregoeira oÍicial designado pela Portaria de janeiro-de

2019, toma publico, para cooheçimento dos intcÍcssados. que sc encontra abcno processo licitdório, na modalidadc PREGAO
PRESENCIAL SRP- PARA REGISTRO DE PREÇO. tipo MENOR PREÇO INITARIO, o referido Pregâo será regido pela tci no
10.520, dc l7 de julho de 2002, regulamentada p€lo D€üeto n" 3.555. de 08 & agosto de 2000, alterado pelos Decretos no 3.693, dc
20 de dezembro de 2000 c Lei ComplementaÍ n". 123/2006 e pela Lei no 8.666. dc 2l dc juúo dc 1993, subsidiariamentc, e ainda.
pe las condi@s c cxigêncies estabelecidas neste edital.

Os documentos dc credenciamento, a declaração dc atendimento aos rcquisitos dc habilitaçâo- a propostâ de preços (envclope l) c a

documentação de habilitação (envelope 2) deverão scr cnlrcgues no endereço acima citado, até as l3:00 horas do dia 07 de novcmbro
dc 2019, ou no primeiro dia útil subsequenle, na hipótesc dc nâo havcr expcdiçnte naquela dat4 ocasião em que se dará inicro ao
credenciamento dos liaitantes e @s demais procedimontos pertinentes.

I - DO O|].tEIO

l.l - O prcscntc Pregão Presorcial - SRP tsm como objeto a Cortratação, de empresa para fomecimento de materiais gráficos,
através do sislcma de registro de preços, destinados ao atendimento das Sccretarias da Pref€itura Municipais do Municipio dc São

Bemardo, Eslado do Maranhão.

2 _ DOS ANEXOS

ANEXO I - Termo de Referência:
ANEXO II Formultuio Padrão de Proposüs de Preço§;
ANEXO tll - Modelo de Carta de Credenciamedo:
ANEXO IV - Modelo de Declaração (Empregador Possoa JuÍídica);
ANEXO V - Modelo de Declaração pam ME e EPP
ANEXO VI - Modelo de Declaração que cumpro plenamenle requisiios de habilitação;
ANEXO VII - Minuta de ContraÍo

3 _ I)A PÁRTICIPÁÇAO

3. I - Poderão panicipar da presente licitação quaisquer empresas legalmcntc constituidas, do ramo de atividade compalivel com o
objeto ds licitaçâo, conforme o item 6-Anexo I - Termo de Referçnçia e quc se apresentarem, atéà 13:00 horas do dia 07 dc
novcmbro de 2019 a Prçgoeira, em sessâo pública, no cndereço cons(aíle no preâmbulo dÇsto edital:
a) os documentos de credçnciarnenúo, çm separado dos envolopes I c 2;
b) a declaração dc que atende aos requi§ios do habilikção paÍa panicipar do pres€nte pÍoc€dimento licitatoío, conforme modelo

anexo. cm separado dos envelopes I e 2.
c) a proposta dc prcços (envelope l);
d) os documcntos de habilitação (envelope 2).

3.2 - Nlo podeÍlo psrticiprr d€§tr licitâçío ss empr€srs:

3.2.1 - cuja falência teúa sido deçrçtada, ern concurso de credores, em dissoluçâo, eln liqúdaçâo e em consorcios de empr€sas,
qualquer quc seja sla fonna de constitriçâo:
3.2.2 que por qualquer Ínoúvo teúan sido declaÍadas inidôneas por qualquer órgâo da Adminiseação I\iblica- direta ou indireta,
Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei n'8.666/93, salvo asJá reabilitadas.
3.2.3 é vedada, a partir da habilitação, a ma[utençâo, aditamcnto ou prorrogação de contrdo com gmpresa que venha a contratar
empregado quc scjam ónjuges, comparüeiros ou parsnles em liúa Íeta, colateral ou por afmidadc, atg o tÊrceiro grau, inclusive, de

ocupantes dc cargos de direçâo e de assessorarneolo, do poder público municipal.
3.2.4 - emprcsas que nâo teúam o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compativcl com o objeto da licitação.

rlRIIOi;i:

2. I - FaTcm partc intcgrantc dcstc odital, os anexos abaixo. scndo clcs complcnrcntarcs cntrc si:
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1 IX) CREDENCTAMEN'I'O

4.1 No tocal- data e hora indicados no preámbulo deste edital e na presença do Pregoeta, será realizado o credenciamento do
intcressado ou seu r€prescntalte legal. Para tantro. obrigatoriamcnte, será nec€ssiária a E Íesenlação dos seguintes documentos:

4.1,l - Ato conslitutivo- estaurto ou conúalo social em vigor. acompadado da alteração/aditivo cventual da gerôncia da sociedade,
c demais que se achar p€rtinente. ou ato constiurtiro consolidado. devidamente registrado. em se tsatando ds sociedades comerctais.
e, no caso de sociedades por açôes. acompanhado de documcntm de eleifoes de seus adminisúadores, quando o licitante for
representado por pessoa quc cstatutariarnente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade juridica.

4.1.2 - Procuração particular ou cana de credençiameÍrl,o, com íirma recoúecida, podendo ser util izado o modelo ancxo a este gdital,
cstabelecendo poderes para represcntar o licitante, expressamenúe quanúo à foÍmulaçfo de lanccs vcrbais e a praücar todos os denuis
atos inerentes ao Pregâo. acompanhada, conforme o caso, de um dos documenúos citâdos no subit€m 4. l. l;

4.13 - Comprovar o seu cnquadramento como Microemprcsa ou EmpÍesa de Pequeno PoÍte, mediante aprcsmtaçâo de CeÍidão
expedida pela Junta ComeÍçial, nos termos da Insüução NoÍmíúila no 103 de 30 de abril de 2007, erpedida pelo Departamento
Nacional de Regrstro de Comercio - DNRC, a CeÍtidão Simplilicada e especi6ca do ano em exercicio exigida somentc para
microempresa e empresa de pequeno porte que teúa intenção de comprovar seu enquadram€nto em um dos dois regues ou utilizar
e se beneficiar do tratamenlo difçrcnciado e faro.ecido na presente licitaçâo. na forma do disposto na t-ci Complementar n" 123. dc
14/12/2006. COM DATA DE EMISSÀO A PARTTR DE MAIO DE 20 I I,

4.1.4, Para fins de conErmaçâo de poderes para subscrevêJa, ou ainda cópia de traslado de procuraçâo por inshumento público, na

hipótes€ de rcpÍesentação por meio de prepostos;

4.2 - O representan0e da licitante presente à sessâo deverá entregaÍ a Prcgrxira o documento de credenciamentojuntamente com a
rÇspactiva cédula de identidade ou cquivalente e CNPJ da empresa atualizado, bem como a dcclamção dc atendimento aos rcquisitos
dc habilitação, em separado dos envelopes "Propoía de Preços" e "Documentos de Habilitaçõo".

4.3 Os documenlos necessários ao c.edenciamento poderão scr apresentados em original, os quais farâo paÍte do processo

licitaório, por çalquer processo dc ópia desde que autoticada por caÍtório comp€tente, ou confcrido por membros da equipe de
apoio. inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão de licitação. ou publicação em órgão da imprcnsa olicial, observados sempre os

rcspectivos prazos de validade,

4.4 - A cada licitante que paÍticipar do certame seú permiüdo somente um representante paÍa se maniGslar em nome do
represertado, desde que autorizado por documenlo d€ habilitação lcgal, vedada à participação dc qualqucr interessado representando

mais de um licitante.

4.5 A não @r€s€ntaçfo ou incorreção de qualquer documenlo de crcdcnciamento, bem assim o nâo comparecimento do üaitaíte ou
de seu represetrtmtç legal à sossão, inviabilizará a participação do (s) Iicitante (s) no certame. Nesle caso, o (s) portadoÍ (es) dos

enlelopes poderá (ão) assisür apcnas como ou\iDte (s)- não podendo rubricar documentoe ou fazcr qualquer obs€rvação em ata oü

mesmo de se manifestar ou interfcrir no des€ntolYimcnto dos trabalhos, ressa.ltando quc quando a documentação de credenciamento

estiver, por lapso, dentro de quaisqucr dos €Nolopes (l ou 2), o rcspectiro enlelope será entroguc ao licitante que estará aütorizado
a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez quc citado documenlo se ctrcontm rlo Íecinto, com o intuito de ampliar a disputa:

4.6 - Na ausência de çrçdenciamento, serâo mantidos os valorcs apresentados na proposla escrita. para efeito de ordenaçâo das

propostas e apuração do menor preço.

4.7 - recomenda-se qug todos os representantes dos licitantos psrmaneçam na sessão aÉ a conclusão dos procedimentos, inclusive
assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direiüo ao recurso.

4.8 - Aús o cÍedenciamenlo- a Pregoeira declarani a abeÍtuÍa da s€ssão e nâo mais s€rão admitidos novos pÍoponentes.

5 _ DA PRON)STA DE PREÇOS

5.1 A pIoposta de preços dcvcrá:
5. l.l - ser aprcseÍitada em cnvclope lacrado, traz€ndo cm sua paÍe cxtrcma dizJrcs como os scguintes.

A Pregoeira da hefeitum Municipal de Siio Benado
Prcgdo Prcsetciql SRP n" 02Y2019
Prucesso Admiflistrativo n". 20 l91N)04
Envelope I - PRON)STA DE PREÇOS (rado social ou nome comercial do licittnte e endereço)

5. L2 - peencher, necessariamente, os següntos requisiíosl
a) scr datilografada ou impressa aúaves de ediçâo eletrônica de ioxtos:
b) atender às especifica@s minimas do objeúo. conforme ospecificaçõos constatss do Anexo I:
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c) conter marca em todos os itcns, a cotação de preço unitiirio e global cm real, incluidos todos os impostos, bxas e demais encargos
pertiÍentes;
d) cstar datada e assinada por pessoa juridicamentç habilitada, de accitação tácita.
e) número do CNPJ do proponenle ou ainda da filial ou outro estab€lecimenüo da licitanre que emitiú a nota fiscal referente a

execução do s€niça ora licitado, indicaçâo essa, indispensável para efeito de empeúo da despesa e rcalizaçâo do paganreno nos
termos deíe edital:
5.2 - Nâo seú ac€itô oferta de produto com caracteísticas diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.
5.3 - A eres€ntaçãb das pÍopostas implicüá pleÍra ac€itaçâo. por pane da licitante, das condi@s estabclccidas Íeste edital.
5.4 - os preços aprcsentados dcvem:
a) rcfleür os de mercado no momenúo;
b) compreeDdeÍ lodas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como imposlos, tarifas, taxas, frstes, s€guros etc.i

c) a falta dc assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo Íeprosentants lcBal da licitante no curso da sessão.
d) havendo divergência entÍe valorqs/percgntuais grafados Ílumericamontq o os grafados por extenso, serão considerados válidos os
valorcs poÍ e{ensol
o) indicaçâo dos dados banciirios da pessoajuridica (agência, conta corrente e banco). Â falta de tal informaçâo. podeú s€r suprida
posúeriormente. caso o licitanúe veúa se sagrar vencrdor do c€Ítame,
5.5 - o prazo de validade da pÍopostâ s€rá de 60 (s€ss€nta) dias, a paÍtir da data congante no $bitem 3.1;
5.6 - uma vez abertas as propostas, nâo serão admitidos canc.€lamentos, reúficações de valorcs, alterat'oes ou allemativas nas

condi@íe specificações çstipuladas- Não serâo considcradas as propostas que conÍcúam entrcliúas, emendas, rasuras ou bonõcs
que não estejam ressalvados;
5.7 o não alendimento de qualquer exigência ou condição destc itcm, observadas as cordições pr€vislas no sut itcm 14.6 e 14.7
deste edital, impücará na desclassificação do licitarüe.

6 _ DA HÁBILITAÇÃO
A hegoeba da Prefeitura Municipal de Sito Bernaúo
I'regdo Praencial SW n" 021/2019
Prucesso Administrotivo n'- 20 19 10004
Eu,elope 2 - HABILITAÇÃO tozito soLial ou norrre co ercial do li<itante e endaeço)

6.1 Todâs as liçitmEs, inclusive as microempresas de p€queno porte, deverâo aprgs€íltaÍ a doçumentaçâo de Habilitação quc
deverá sei enbegue em 0l (uma) ria, no ENVELOPE N 02, devidamente fechado e rubricado no fecho. contendo os documeÍtos
determinados no item 7.3 dcstÊ cdital.

6.2 Encerrada a etapa compelitiva e ordenada as ofertas, o Pr€gooira procederá a abertura dos envclopes contcndo os docum€ntos dc
habilitaçâo da licitantc qu€ aprcscntou a melho. proposta- proçcdcndo a sua habilitaçâo ou ioabilitaçâo.

6.3. - Rdativos à habilitaçIo jurídica:
a) Regisúo Comorcial, no carc de empresa indiüdual:
bF Ato coÍstitutivo, cstatuto ou contrato social em vigor, delidamente regisbado, em se tratando de soçiedade comerciais. c, no

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição d€ seus adminishadores:
b.l) os documentos em apreso deverão estar acompaúados de todas as altcraçôes ou da consolidação respectiva;

b.2) Certidão SiEpüficada e Especifica da JUI{TA COMERCIAL
c) - lnscrição do alo consütuúvo, no çaso de sociedade civil, acompaúada de prova de diretoria em excrcicio,
d) Decrelo de autorizaçâo, em se tt'atando de empresa ou sociedadc eslranggira em funcionamento no pais, e ato de registro ou
aulorizaçâo para funcionamento expedido pelo óÍgâo comp€tent4, quando a atividade assim o exigir.
e) Alvará de localização c funcionamento - emitido pelo Poder Executivo Municipal.

6.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadastso Nacional de Pessoas iuridica (CNPJ):

b) Prova de inscrição no Cadasrro de Contribuintss Federal, Esladual e Municipal, se houver relativo ou sedc da licitante, p€Íinente

ao seu ramo de alividade e compativel com o objeto da liçitação:
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal. Estadual e Municipal. do domicilio ou scdc da licitanta, ou outra eqúvalcnte.
na forma da lei:
c.l.) faz parte da pÍova de ÍegulaÍidade paÍa com a Fazenda Federal:

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

. Certidâo Negativa de Débiúo Fiscal (CND)

. Certidão Negaüva de Inscrição na Divida Ativa.
c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal

. Certidão quanto à Dvida Ativa do Mrmicipio

. Cenidâo Negativa de Debiúos Fiscais relarivos ao lribulo ISSQN

d) CRF - Cenificado de Regulandadc do FGTS- com validadc na data dc aprcsentaçâo da proposta

() t)

t0/
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e) CIDT - Cenidão Negativa de Debitos Traba.lhistas - CllDT. em cumprimerto à l,ei lL.4/p,nLll e à Resolução
Administrativâ n" 1.470201l- expedido pelo poíal do Tribunal Stperior do Trabalho, www.tstjus.br/certidão, atualizado o aÍ.29,
V da tÊi 8.66í93.

63.2. QUALTFTCAÇÃO rÉCnrCe,
a) Comprovaçâo de aptidão para desempeúo de atividadss peÍtinenües c compativeis em caÍacteristicas com o objcto da licitaçâo,
mediante a aPÍesentação de atestado fomecido por pessoa j urídica de dircito público ou privado, devidamente reconhecida 6rma em
caiório e acompaúado de nota fis€al.

6.3.3 - Relativos à qualificsçio econômico.tinancdra:

a). Ceíidão Negativa de Falência e Concordata erpedida pelo distribuidor da sede da licitâfie, ou de erecução patrimonial,
emitida até 60 (sessenta) diss antes da dstr de eÍtregâ dos envelop€s.

b) Balanço Patrimonial e demonstrações conúbeis eÍgívcis nos termos da lei, que comprovem a boa situação hnanceirado licitantc,
vedada a substituição por balancetes ou balanços provisorios.

Í) O ba.lanço deverá estar assinado por pÍofissional dcvidamente regularjunio ao seu conselho de Classe e se apresentar conforme
abaixo: e comprovar a boa situação financeira da cmpresa licitante será demonshada através de indice financeiro. utilizando a fórmula
abaixo. cujo o resultado del erão estar de acordo com os valores estabele€idos:

ILC= Ativo Circutarlle a 1,0

Passivo Circulante

II,G= Ativo Circrlantc + Re lizável a Longo Prazo : 1.0
Passivo CiÍculanúe + Exigivel a longo Prazo

f.l) Serão considerados ac€itos como na foma da lei o balanço patrimonial c demonsEações contábeis assim apÍesentados:

I - publicados em Dirírio Oficial ou;
II - publicados em jomal de grande circulação ou'
Ill - registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitanle ou:
IV - por ópia do Livro Diririo autenticado p€la Junt Comercial da sede ou domicílio da licitantc, na forma da IN n0 65 do
Depaíamenlo Nacional do Regisüo do Comércio - DNRC de 0l de agosto de 1997, aÍt. 6', acompanhada obrigaúoriameÍle dos
TeÍmos de Aberturô e d€ EocêÍramenúo. Quardo for apÍes€ntado o original do Dário, para cotejo pclo PÍegoeira, fica dispensada a

inçlusão na doçumontação dos seus Termos do Abçrtua e de Encermrcnto do Livro cm questão.

f.2) Quando o balanço parimonial estiver ençerado há mais de 03 (tÍes) meses da dda de apresentaçâo dos documeÍlos, poderá

apresentáJo atualizado atrares da vaÍiação da Unidade Fiscal de RefcÍência (UFIR) do mês do enceramento, deveodo indicaÍ a datô
da atualizaçâo.

f.3) As cmpresas com menoe de run exercicio financeiro devem cumprir a exigência dest€ item mediantg apres€ntação de Balanço
de Abcrtura ou do ütimo Balanço Patrimonial lcvantado, conforme o caso.

f.4) Aos demais tipos societririos, a Comissão dc Licitação poderá solicitar a apresentação da cópia do teÍmo dc abeÍtura e dc
encerrômento do livro diiirio, devidamente registrado pelo órgôo de regislÍo d€ Comércio. ond€ é c\taido o balanço patrimonial,
para fins de comprovação das informaçôes.

g) Certidão simplilicada da Junta Comercial do Estado do Maranhào - JUCEMA de acordo com o art l'do decreto n' 21.0,10/2ü)5.
para ômpresários o sociedades ernpresariais do Estado do Maradão- referentg a ess€ ano.

h) No caso cm que a sede da Licitante seja cm outra Unidadc de Fcdcração, teÍá que apres€ntaÍ a ccrtidâo simpliÍicda da Junta

comercial do Estado, sede da cmpresa.

h.1). Dcverá contcr o Selo da habilitaçâo Profissional DHP c/ou anesar o Cenificado dc Regulandade Profissional.
cxp€dida pclo Conselho Regional, e dentro de sua validadc.

h.2). Tcrmo de abertura e snccrramcrto

6.3.4 - Os licitantcs fomecedores deverão ancxar no envelope dc Habilitaçâo (Documentação Complemortar), declaÍações,
dçvidamçntç assinadas pelo repÍesantante legal da empresa, sob as penalidades cabiveis, de que:

a) Declara inexistência de fato superveniente impediúvo de habiliksiio, na forma do Aí. 32 § f, da l,ei 8.666/93 (modelo ancxo)
a.t) No caso de micro<mpresa e empresa de pÊqueno porte que. nos teÍÍnos da LC t23l2006, possuir alguma restÍição na

doçumentação referente à regularidade frscal. eía deverá ser mencionada. como ressalva, na supracitada declaração:

O
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b) Declan que não possui em seu quadro dc pessoal empregado (s) com moros de l8 anos, em habalho notr1mo, pengoso ou
insalubre e manores de 16 anos- em qualquer trabalho. salvo na condição de aprodiz, a panir dÇ 14 üros, nos termos do Art. 7,
X)C(lll, da Constituição Federal e Art. 27, V, da Lei 8.666/93 (modelo anexo):
c) detlaÍação da pópria empresa de que não exisúe em s€u quad.o de empregados, sen idores públicos exerccndo fun@s de gercnci4
admiristração ou tonrada de decisão. (modelo arcxo);

6.4 - os documentos necessários à húilitação deverão serem apÍesentados por qualqucr pÍocesso de ópia autçnticada por cartório
compeúente ou publicação em órgão da impÍensa ofiçial. obsen'ados sempÍe os respçctivos pra:ros dc validade: não podeÍào seÍ em
hipótcse nenhuma autenticada por ss .idor desta Comissão.

65 - todos os documentos apresentados pan habilitaçào devcrâo eslar em nome do licitante, com o número do CNPJ e,
prefeÍencialmente, com endoreço resp€ctivo, devendo ser observado o seguinte:

6.5.1 - se o licitarte fü a matriz, todos os documentos deverão çs1ar com o número do CNPJ da matriz, ou;

6.5.2 - se o licitÃltc for a filial. todos os docurnsnlos deverâo estaÍ com o número do CNPJ da filial, bcrn assim quanto ao Certificado
de Rcgularidade do FGTS, quando o licitantc teúa o recolhimenlo dos cncargos cenúalizado, devendo- desta forma, apresentar o
documgnto comprobaiorio de autori:ação para a centralização. ou,

6.5J-seolicitanteforamatrizcofomççedordobemforafilial.osdocumentosdeverãoserapresentadoscomonúmcrodeCNPJ
da maúz e da úúal, simult neamente:

6.5.4 s€rão dispensados da apresentação de documentos com o nurnem do CNPJ da frlial aqueles documentos que, pcla pÍópria
nahüc:,a. forem emitidos somsnte em nome da matriz:

7 . I)o PRoCEDI]IíENI'O

7-l - No dia, hora e local designados neste inslmmenúo, na prescnça dos inleressados ou s€us reprcsentarltes legaís, O Pregoeira
reççberá os documentos de qedenciamento, a declaração ds atendimerIlo aos rcquisitos de habilitÂção, e os envclopes contsndo as

propostas de pÍeços (envelope l) c os documentos dc hóilitação (cnvelope 2):
7.2 - depois da hora marcada, neúum documenúo e/ou proposla serão recebidos pelo Pregoeira, f,elo qu€ se Íecomenda que todoe
os intoressados çm participo da licitação estejam Íto local de§gnado 15 (qúnzc) minutos anies do refendo horário. bem como de
propostaVdocumentaçâo que não se façam acompaúar de rcpresentaDte do liçitantc dcvidamente credenciado:
7.3 - aÉs a verificação dos documcntos de credenciamento dos reprssentantes dos liçitantes, scrão abeúos primeiramente os

cnvelopes conteúdo as proposlas, ocasião em qw scrá procedida à verificação da conformidade das propostas com os rEqulsrtos

estabelecidos nesle edital, com exceçâo do preço, desclassificado-se as incompativeis:
7.4 - no curso da sessão, dsntse as propostas que atcnderem aos rcquisitos do ilem anterior, o autor da ofçrta de valor mais baixo e

os das ofertas com preços até lflo (dez por ccnlo) sup€rior€s àquela poderfo fazer novos lances veóars c suçessivos- om valoros
distintos e dccresccnúes, ate a proclamaçâo do venc.edor:
7.4.1 - a oferta dos Iarces deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palarra ao licitante, na ordem decrescente dos
preços:
7.4.2 - dos lances ofeÍtados não cabçrá retrataçãot
7.5 - não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem antcrior, poderão os autorcs das melhores propostas,

aÉ o máximo de üês, oferecer novos lances veôais e sucessivos, quúquer quc sejam os preços oferecidos (havcndo empal€ nesta

condição todos participado da etapa de lmces verbais);
7.6 - em seguida será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deveÍão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decresccntes:
7.7 - O Pregoeira convidará individualmente os licitántos classificados, de forma seqüeDcial, a aprcsenüar lanc.€s verbais, a partir do
autor da proposla classificada de maior preço e os demais, em ordcm decresccnte de valoq
7.8 a desislência em apresentar lance verbal, quando conyocado pelo Prcgoeira, implicaná na manutsnção do último preço

aprescntado pelo licitante, para efeito d€ ondenaçâo das propostas;
7.9 , caso não se roalizem lances veóais por todos os licitanks. serií vcrificada a conformidade entle a pÍoposla escÍita de menor
preço c o ralor esúmado paÍa a contram{ão:
7.10 o encerramcnto da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadoe pelo Pregoeira, os licitantes manifestaÍem sgu desinteÍesse

§m apres€ntar novos lances;
7.ll - declarada encer.ada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado. O Pregoeira

verificará a ocoÍência do empate prcviío no item 10.5 desúe Edital, para cm seguida, cxaminar a acailabilidadc da primeira

classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamede a Í6speiio;
7.12 - encerÍada a et@a competitiva e ordenadas as oGrtas. O Pregocira procederá à aberhrra do envolope contcndo os documcntos
de habiliração apenas do licitantc que apÍeseílou a melhor propo§a paÍa veriÍicação do atendimcnto das condi6es fixadas no edital:
7.13 - no caso de inóilitaçâo do proponsnte que úver aprcsentado a melhor oferta, serão analisados os documcntos habilitaórios
do liçitmte com a proposta classificada ern segundo lugar, € assim sucessivamente, aüe que um ücitá[te, dcntre aquelcs quc
participaram da etapa de lanc€s verbais, atenda às condi@cs fixadas neste e.dital:
7.14 - nas situaÉes previst s nos subiters 7 .9, 7 .11 e 7 .13, O Pregoeira poderá negociar diretame nte com o propooente paÍa que

seja obtido prcço melhor:

I
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7. l5 - verificado o atcndimento das exigências fixadas neste edital, será çlassificada a ordem dos licitantes ssndo declarado vcncedor
e adj udicat irio aquele que ocupar o primeiro lugar- sendo-lhe adjudicado o objeto do cortame;
7. l6 - O Pregoeira mant€rá em s€u poder os envelopes dos demais licitantcs cont€odo os "Documentos de Habititação". durante
prazo de validadc das propostas (60 dias â crntar da aprss€ntação no ceíamc). Após, as empÍ€sâs poderão retirá - los no prazo de
30 (trinta) dias, sob pena dc iuutilização dos mesmos. Os licitantes que não se habilitarem para ofcíar lances verbais podcrão, ao
enc€ÍTiune[to da sessão. desde que não haja manifestação de interposição de recurso administÍaúvo, retirar seus respectivos
envelopes:
7. l7 - da Sessâo Pública será lalrada ala circunstanciada- sendo esta assinada pelo Pregocira e por todos os licitantes prescntes.

8 - DO RECEBIMENTO
8.1 - De acordo com a necessidade verificada p€la Secretaria Íequisit nte" e seguintes do Anexo I TeÍmo de Referência deslÊ
Edital.

9. _ DO REGISTRO DE PREçOS
9.1 - O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de pÍoçedimenúos para registro fonnal de prcços relativos à prcstaçâo de

sorviços e/ou aquisiçâo de bens, para contrata@s futüras da Adminisúaçâo Pública;
9.2 * a Ata de Regisho de Preços é um documcnto vinculativo, obrigacional, com as condiçõcs de compromisso para a futura
contratação, inclusivc çom prcços, especifrcaçôes tecniças. fomcçedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas
neste instomento convocató.io e nas resperúras propostas aduzidas:
9.3 - órgâo Cerenciador é todo órgâo ou entidadc da Administraçâo hiblica res?onslivçl pela condução do conjunto de
procedimentos do presenle certame licitaúorio, bem como- pelo gerençiamento da futura Ala de Registro de Preços;
9.4 órgão Participante é todo óÍgão ou entidade da Administração Pública que participa do proccdimento licitatório para Regisho
de Prcços, bem como integrante da futuÍa Ata de Regrstro de Preços;
9.5 - o Orgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a PÍefeitlra Municipal de São Bcmardo, atrar'és da Sccretaria
Municipal de Adminishação e sotor de Compras da Prefeihra Municipal.
9.6 - o presento Reglstro dc Preços terá validade dc 12 (dozc) mes€s a contar da data de assinatura e publicaçào da respectiva Ata
dc Registro de Preços:
9.7 - a exislência de Rcgistro de Preços nâo obriga a AdministÍação a firmaÍ as codralações çe deles poderão advir, facultando-sc
a realizaçâo de procedimonúo çspeçifico para a aquisição prctcndida, sendo assegurado ao beneficiário do regrstro a pref€rênçia de

fomecimento cm igualdadc de condiçõcs;
9.8 - este Registro de Preços, duÍante sua vig&rcia, poderá ser utilizado por qualquer óÍgão da AdminisEação Pública Estadual,
Federal c Municipal, independeÍtementc da coÍtdiçâo de órgão participaÍúe do pÍesente certame licitatorio, mediante prévia consulta
ao órgão gerorciador. O quaDtitativo decon€nte das adcsões à ata de registro de preço6 não poderá exceder, na totalidade, ao dobÍo
do quantitalivo de cada itcm registrado na ata de registro de preços para o órgão gcrenciador e para os órgãos panicipantcs,
independentemente do númcro de órgãos não participantes quc, dede quc devidamente comprovada a vantagcm e o cumprimento
das exigências da legislaçâo vigentei
9.9 - hornologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitada a ordem de classificação e

a quantidade dc fomecedores a serem regishados, coÍtvocará os particularcs paÍa assinatura da Ata dc Registso ds Prcços. no prazo

de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compÍomisso formal dc fomecimento nas coÍdições estabelecidas, obsorvados os

requisitos de publicidade e etonomicidade,
9.l0 - a Ata de Rcgistro de Preços poderá sofrer altera@€s. obedecidas rà6 disposiçõ€s contidas no art. 65. da ki 8.6«193.

IO - Do JLII,(;ÁMENTo DAS PRON)STAS

10. I - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR íTEM. em estrita obsen ância do disposto no inciso V do art. 8" do Decreto n'
3.555/2000; 10.2 serão dosclassificadas as propostas que não atendãn as cxigências e condi@s deste edital;
10.3 - será consideÍada mais vantajosa para a AdministÍação e, çons€qusntemente, classiÍicada em primeiro lugar, as propostas que,

saúsfazendo a todas as exigências e condições dcste odital, apreseÍrte o preço mâximo acoitável pela Adninistração.
10.4 - havsndo absoluta igualdôde de valores entre duas ou mais propostas classificadas, @os os lalces verbais, se for o caso, A
Pregoeira proccderá ao dcscmpale, aúavés de soÍteio, na forma do disposlo no § / do aíigo 45 da tri n' 8.666/93;
10.5- seú assegurada, como criterio de desempate, prcfeÍênçia de contratação para as microemprcsas - ME e empresas de pequeno

poíe - EPP, nos seguintes tcrmos:
10.5.1- entendc-se por eínpate aquelas situações em que as propostas aprcsentadas pclas microempresas c empresas dc pequeno

portc scjam iguais ou atc 57o (cinco por cento) sup€riorcs à pÍoposta mais bcm classificada:
10.5.2- oconcndo o empale, proceder-sc-á da s€gúntc forma:
a) a microempresa ou empresa de p€queno poÍtc mais bem classificada scrá convocada para aprcs{írtar Íova proposta no prazo

má\imo de 5 (cinco) minutos apôs o encorraúento dos lanc.es, sob pena de preclusâo,

b) nâo ocorrendo a contratação da micÍoempresa ou omprcsa de pequeno poÍtc, na forma da letra "a" deste item, serão convocadas

as remanesccntes que porventlra se enquadrem na hipótese do subitem t0-5. l, na ord€m classificalória, para o cxcrcício do mesmo

dircito:
c) no caso de equivalência dos valorcs apres€ntados pelas microempresas e empresas de peçeno poÍtc que se encontrem nos

inten alos estabelccido no subitem 10.5.1, será realirádo soÍtcio cntre clas paÍa que se identifique aquela que primeiro poderá

apresentar mclhoÍ ofeÍta:
d) na hipótese da não-clntÍataçâo nos lermos pÍevistos na letra "a" desle itiem, o objcto licitado será adjudicado cm favor da proposta

oÍiginalmerte vÇ,ncedom do ceÍtame:
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e) o disposio neste item somente se aplicará quando a mclhor ofeÍta inicial lão tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno trnÍe;
10.5.3- no caso de divergência entÍe o valor numerico e o por exlenso informado pelo liçitante, p.eval€cerá esle último, e entre o
valor unitírio e o global, se for o caso. prevalecerá o valor unitário.

I I _ DO DIREITO DE PETIÇÃO

I l. I - No prazo de até 02 (dois) dias úüeis antes da dâta fixada para Íecebirnento das propostas, qualquer pessoa poderá úomar
providências ou impugnar estc instrumento convocatorio, cuja petição deverá ser dirigida a Pregocim,
I 1. L l - caberá a Pregoeira dccidir sobre a petição no praTo dc 24 (yinte e quaho) horas;
I I I2 - acolhida apetiçfo contÍa o alo convocaúorio, s€rá dcsignada nova data para a rcalizáçâo do certame,
I 1.2 dcçlarado o venccdor do certarnc, qualquer licitantc pod€Íá nadfestar inediala c motivadameote a intenção de recorÍeÍ, com
rcgistro em ata da síntes€ das suas .azô€s. quando lhe scrá conc€dido o prazo de 03 (três) dias úteis para a aprcsentação dôs razões
do re.curso. podendo juntar memoriais. ficando os demais licitantes dede logo intimados para apresentar conúa razõ€s em igua.l
número de dia§, que começatâo a correr do termino do pra.to do recorrenie- s€ndoJhes assegurada ii$a imediata aos autos:
I1.3 - o(s) recu$o(s), que não terá (âo) efeiúo suspensiro, scrá (âo) dirigido (s) à auloridade superior, Prefeita Municipal, por
inlermédio do Pregoeir4 o qual podeÍá rcconsiderar sua decisâo. em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse periodo. encaminhalo (s) à
auúoridade srperior, dcvidamentc informado, para apreciaçâo e dccisão, no mesmo prazo;
I 1.4 - o acolhimento dc rccurso imponará a iavalidação apcnas dos atos insuscetiveis dc aproveiúmento;
I1.5 - decididos os rcçursos c constatada a regularidade dos atos procedimentais. a autoridade competente homologará o resultado
da licitação, e autorizará. respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fomecedores.
I L6 - a falta de manifcstação imcdiata e motivada do (s) licit te (s) na sessâo importará a decadência do diÍeito dc rscurso e a
adjudicação do obj€to da licitaçâo pelo hegoeira m venccdor:

12 _ DO PÁGAMENTo

13. DAS PENÁI.IDADES

l3.l A licitalte r'€nccdora que dcscumprir quaisquer das cláusulas ou condiçõcs do pres€nte Pregão ficará sujeita às penalidadcs
prel istas no art. 7 da Lci 10.520/2002 bem como dos aís 86 c 87 da Lei n". 8.666/93.

13.2 - A recusa do adjudicalário em atend€r qualquer convocaçâo prevista ncsrc insilÍumcnio convocatório sujeikrá o mesmo as

pcnalidades, garanúda previa dcfcsa em rggular processo adminisfalivo, a scr conduzido p€la ríÍea comp€tentc desta Prefeitum
Municipal, a saber:
a) decadência do diroito dc panicipar do pregão sm tcla;
b) outras penalidades na forma da ki;

13.3 - o valor re$rltante da aplicaçâo da multa prevista scrá cobÍado pela úa adminislral.iva. devendo ser re{olhida no prazo máxlmo
de l0 (dez) dias conidos, a contar da dala de recebimento da comunicação, ou, sc não alendido, jüicialmente , pclo rito e com o§

encargos da e\ecução fiscal. assegurado o contraditório e ampla defesa'

13.4 - o licitantr que cnsojar o.etardameúo da execuçâo da licitação, nâo mantiyer a proposta. compoÍtar-se dc modo inidôneo,
Íizer declaraçâo falsa ou comctçr fraude fissal, garanúdo o direito pÍevio da citaçâo e da ampla defesa. ficará impedido de licitar e

conratar com a Adminishaçfo. pelo pÍaro de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determiÍanies da punição ou aio que

scja promovida a reabilitação perante a pópria autoridade que aplicou a penalidade, c, sc for o caso, descredenciado no Cadastro de
lomecedores do Municipio:

13.5 a nâo-regularização da documentaçâo, no prazo previsto no subitom 6.2. I acima, impticará decadência do direilo à çontrúação,
sem prcjuizo das sanções prcvistas acim4 sendo facultado a Sccrctaria dc Administraçâo da Prefeitura Municipal convocar os

licitantes remanescentes- na ordcm de çlassificação. para preíaçâo do ser,-iço ora licitado ou rcvogar a licitação.

13.6 Demais penalidadeysar@s sujoitas paÍa quem descumprir quaisquer condi@es ou cxigências deste edital e/ou seus anexos

estào disciplioadas no ilcm 9 " DAS SANÇOES--. do Ancxo I desüe edilal

14 _ DAS DISPOSIÇÕES FINÁIS
14. i Apos a declaração do vcncedor da lícitação, não hav€ído manifesraçâo dos licitantes quanto à intenção de interposição de

recurso, O Pregoeira adjudicaÍá o objeúo licitado- quc F)steriormentÊ s6rá submetido à homologação pela Prefeita Municipal:
l4.l.l no caso de interposiçâo de recurso(s), aÉs proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridadc incumbida da decisâo
adjudicará o objeto licitado:
14.2 - a Adminis,lÍação poderá revogar a licitaçâo por razões de interesse público decancnt€ de fato superveni€nte dcl idamente
comprovado. pertinente e suficiente para justificar tal condutâ. derendo oruláJa por ilegalidade- de oficio ou por provocação de

tcrceiros, mediante paÍecer es€riio e devidamente fundaÍncntado. Ílos tçrmos do artigo l8 do Dccreto n" 3.55-5/2000:
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12. I - O pagamento scrá efctuado nos lermos do contÍaúo dc fomc€imento.
12.2 O pagamento será feito através da filncioÍlal pÍograDática do exercicio.
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14.3 dççairá do direito de impugÍar os tsÍmos destc edital o inúeressado que a tendo aceitado sern objeção, venha, apósjulgamenro
desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o visiçÍr;

14.4 - a participaçâo nesta licitação implica na aceitação plena c inerogável das respe.ctivas exigências e condições, bem como na

obrigaoriedade do recebimento da Nota de CompÍa e ou Nota dc Empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteisi
14.5 - O Pregoeira, em qualquer momento, poderá pronorer diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do
proc€sso;
14.6 - nâo s€rão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros materiais na proposta ou da documentação,
desde que sejam irÍelevantes e não prejudiquem o processamcnto da licitação e o cntendimento da proposta. c que nâo firanr os
direitos dos dçmais licitantes:
14.7 - as nomas disciplinadoras desta licitação s€rão scmprc inieÍpretadas em favor da ampliaçâo da disputa entre os interessados.
dcsde que não compromctam o interesse da Administraçâo, a finalidade c a segurança do fomocimenlo dos matcriais,
14 8 - na hitÉles€ de ocorrer lapso do licitarúc c o mesmo colocaÍ a declaração de aterdimento aos requisitos de habiltação. bem
como qualquer outro documentro pcÍtúent€ à proposta de preço6 dentro do cnvelope de habilitação, ou vicc versa, o rcspecti\o
envelope seÍá entrcgue ao reprgs€ntalte do licitante que estará autorizado a abriio e retirá-la, Lacrando-o cm scgúda. uma vez que

citado documeÍto s€ encontra no rccinto, aplicando-se por analogia o disposto no subitem 4.5 acima;
14.9 -o adjúicauirio ob ga-se a aç€itar, nas mesmas condi@ da proposa, os acrescimos ou supressões do valorinicial atualizado

do objeto da presente licitaçto, oos tcrmos do art. 65, § l', da L€i n' 8.666/93;
14.10 os casos omissos ncsta licitação serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições contidas nas legislaçôes

citadas no preámbulo deste edital;
14.I I , os autos do respeativo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada aos intcrcssados na

licitação;
14.12 - a não-Íegülarização da documentação, no prazo pÍevisto no subilem 6.2.1 acima, implicaá de.cadência do direito à

çontrataçâo, sem prejüzo das sançõcs provistas no item 13 acima, sendo facultado a Administração convocar os licitaítcs
remanesçcntes. na ordem de classificação, para a assinatuÍa do contrato, ou revogaÍ a licitação-
t4.13 - o c,(rato de aviso desta licitação estaÍá publicado no Diiirio Oficial do Estado do MA

Informações adicionais podcrão ser prestadas pclo Pregoeira na sala da Comissão PermanentÊ de Licitação nos

horários dc funcionamçnto da Prefeitura Municipal dc segunda a scxta-feira das 08:30 às t2r00 hora§.

São Bcmardo MA. 2l de outubro dc 2019

ELIZA DOS §- A, LIMA
Prcgoeta

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA
ESTADO DO MARAí{HÃO

I
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TERMO DE REFERÊNCIA

I DO OBJETO

O pressntc Prçgão kesencial tem como objeto REGISTRO DE PREÇO para futura e evetrbral fomecimento de materiais grrificos,
a fim de aúcnder a demanda das aúvidades das secrdarias Municipais do Município de São Bemardo, Esrado do Maranhâo.

1.2 - São Órgãos paÍticipantes deste REGTSTRO DE PREÇO Secretaria municipal d€ administração, Secretaria MuDicipal de
Educaçâo, Fundo Municipal de Educaçâo, Secrctaria municipal de Saúde, Fundop municipal de saúde e secrctaria municipal de
assisÉncia social.

MOTTVAÇÃO

2.1. Suprir as necessidadcs das secretárias municipaü visa.Ído at€nder às demandas para atividades vinculadas ao envio de
correspondência" foldc§, cartazes e supoÍte operacional das ríreas meio e fim. A opção pelo sistema de Rçgrstro de Preços Festigia
o planejamento da Seçâo de Malerial, mantcndo esioquç mínimo, quc prcvê a entÍega parc€lada do material, evitando acúmulo no
almoxarifado. dcsgaste do objeto devido a fatores nahrais como poeira e umidade.

3. FUNDAMENTAÇÂO LECEI E UOOAUDAIYE LICITATÓruA

3. t. A contratação, objeto deste Tcrmo dc Referência, deveú ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo pres€ncial para Registro
de Preço será devidamsnle juíificado pcla pregoeira designado para o certame. Ademais t€m amparo legal, integralmente, nas Leis
Fçderais n" 10.52012002 e n" 8.666/1993, Lei Complomentar n' 123120O6 e demais l€grslações aplicávcis a este evcnto c nas
condi@es e exigências descritas no Edilal c nas demais prcscrições legais aplicáveis as as$nto.

DESCruÇÃO DOS PRODUTOS
PLANILHAS ORÇAMENTARIAS:

7

IJ

NR DESCRIÇÃO - EDUCAÇÃO MARCA UND QUANT P.UNIT P,TOTAL
I ,A.ta de resultados finais f-Íl,lx I cor.pmcl offset 60k Bloco 700 2lt.83 20.183.33
2. Boletim de I a 5 ano f-8.Ix I cor. papel offset l50g Und 25.m0 1.43 35.833.33

Boleúm de I a 9 ano l-8.lxl cor,papcl offset liOg Und 25.000 1,43 35.833,33
,1 Boletim eia f-8- hl cor,papcl offsct l50e Und l5 m0 t.43 2 t.500.00
5 Bânner I 20\90cm Und 90 103,3 3 9.300,00
6 Capa de proccsso Und l0.u)0 1,75 17.500,00

Envelope oficio Und 9 000 1.58 t4.250.00
Umds ,l 0ü) 52.666.67Cartrlha colorida - üidadc t3-t7

() Faisas digital metro Unids 70 l0-1.33 7 .)33 -33
l0 Caiendário cscolar Und ,1.0«) I l.l7 s1.666.67

II Carimbos automilLicos Und 100 35.00 3.500.00
l2 Carimbos comuns Und l-i0 t6.67 2.500.00

Und 8.000 0.70 5.600,00t3 Ccrtificados f-8,4x0 cor,papcl oÍTcsct 60g9
Bloco 500 14.416.67l4 Controle dc aluno afastado 28.83

l5 Contíole de maticula Bloco 500 2u,lt3 t4.4t6,67
Und l5 txx) 0-68 10.250,00Declaração escolar f-8, lxO cor.papel offset 60k
Und .1.000 17.00 68.000,00l7 Diiírio de classe de I a 5 ano
Und ,1.000 17.00 6it.000.00tlt Diário de classc de 6 a 9 ano

34.000.00l9 Diário de classe ensino eja ( educaçâo paÍajovens e adultos
)

Und 2 0u) 17.00

3,1000.0020 Diiirio pré-infatil
IUud 2.000 t7.00

2l Dossiê do aluno de I a 5 ano f-8. papel ofBet 759 Und 20 000 1.53 30.666.67
22 Dossiê do a.luno de 6 a 9 ano f-8. papelo{Tset 759 Uod 20 000 I.50 30.000,00
22 Ficha biblioteca autor/titulo f-l2.lxl cor.Dao€l oíIsct 6ok Und 25 m0 0,42 t0.416,67
23 Ficha de malricüla Bloco (í)0 28,83 17.300.00

Bloco 400 28.83 11 i11 1124 Ficha de avaliação de educação infantil
25 Bloco 800 28.86 23.088,00Ficha individual do aluno

Bloco 200 28.83 5.766.67Formulario de recibo
Hislorico escalar l" ao 5'ano l-8,lo0xl vic lxo cll,papcl
offset 569

Bloco '10Í) 28.83

2n Historico escolar 6' ao 9 aro f-E,l00xl via lxO cor,papel
offset 56e

Bloco '100 28.83 20 183.33

29 Nota fiscal para compras dc alimcntação escolar Bloco 200 100.00 20.000.00

PR0CEss1l122!jljagj_
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30 Movimento mensal de I a 5 ano f-8,lxl cor, papel offsct 56g Bloco 600 28,83 17.300.00
3l Movimento mcnsal de 6 a 9 ano f-8.1x I cor.DaD€l oflset 56s Bloco 600 28-83 17.300.00
32 Moyimento mensal educação infantil f-8, lxl cor,papet

oÍBet 569
Bloco 600 28.83 17.300.00

33 Papel timbrado Bloco 600 28.83 17.300.00
3.1 Cuia dc matcnal Bloco 600 28.83 17.300.00
35 Livro de reeisuo final caoa dura Bloco 200 333.33 66.6É,6,6'l
36 Lilro de ata caoa dura Bloco 100 333.33 100.000.00
37 Resumo mçrsal Bloco 600 2Ii.83 t7 300,00

ITEM
o R$:
,UNITO - SAUDE UND

TOTAL EDUCA
P

973.254,67
P.TOTAL

-:8 Atcstado médico Dara ccstante - bloco c/100 fls. F9 Bloco 400 28.83 I1.533.33
39 Atestado médico - bloco c/100 fls. Fl8 Bloco .100 I8.17 7.266-67

Boletim de produçâo ambulatorial individualizado (pbi)
bloco ç/ 100 fls.

Bloco 400 28,83 lt 533.31

Capa para ultrassom Und 3.000 1.40 4.200.00
42 Eloluçio clinica bloco c/ 100 fls Bloco .100 28.83 rL533,33
43 Evolução obstctra ([rente- r'crso) - bloco c/ 100 fls Bloco ,100 28.83 I 1.531.33
44 Ficha de gestantc - bloco c/ 100 Íls Bloco ,100 28,83 I1.533,33
45 Ficha de referência dc pacicútc- bloco c/ 100 fls. BIoco 400 28,83 533.13

Ficha geral- bloco c/ l«) fls. Bloco 400 28,83 I 1.533,33
47 Guia de intemação - bloco c/ 100 Íls Bloco 400 28.lt3 I1.533.33
48 Laudo médico. para intcmaÇão hosDitalar bloco c/ 100 fls. Bioco 400 2 ti.lt3 I t.533,33
49 Prescriçâo medica e rctorno de enfermagem (liente/verso)

bloco c/ 100 fls.
Bloco ,100 28,83 I t.533,33

50 Prontuário de admissão hospitalar- bloco c/ 100 fls. Bloco 400 28.83 I t.533,33
5l Prontuário dc atcndimcnto ambulatoÍial Bloco 400 28,83 I1.533,33
52 Reccituário hospitalar bloço c/ 100 fls Bloco I.300 t2.67 t6 466.67
53 Relalorio de alendimcnto dc urgência - bloco d t00 fls. Bloco 400 28-83 IL531.33
54 BlocoRelatorio de cirursia- bloco c/ 100 fls ,100 2lt.lil l r.533.33

BIocoReqüsição de €xamcs laboratoriais- bloco c/ l0o fls. t2-67 6'111 11

ECD 0.00

56 Advertfucia - bloco c/ 100 fls. Bloco 300 28.83 8.650.00
57 Alvará de autonração sanitária Und t.500 1.62 2.,130.00

Bloco 250 1.82 455.005lt Auúo de infraçâo sanitáda (02 vias) - bloco c/ 100 tls
Blocr 100 28.81 lt.650.00Busca aliva semanal das unidades de saúde - bloco c/ 100

Íls.
Bloco 300 28.83 8.650.00(í) Cadastro dc autônomo - bloco c/ I00 fls
Bloco ,100 28.83 I1.533,336l Cadastro de estab€leçimento (02 via) - bloco c/ I00 Íls

62 Cadastro de proÍissional scm folo (02 via) - bloco c/ 100 fls. Bloco .100 28,83 I1.533.33
400 28.83 .533,3363 Cadastro de profissionais com foto (02 via) - bloco c/ 100

fls.
22.400.006,t Capa dc proccsm Und t2.000 l.lr 7

Fiçha de controlç de aúvidadc- bloco c/ 100 fls. Bloco 400 2It.83 I I 533,33

Bloco 300 28.83 8.650.0066 Ficha de controle dc rcsumo diário
Bloco 300 28_83 8 í,50.0067 Ficha de controlc dc rcsumo scmanal
Und 0.65 650.00í,8 Ficha dc notifica nceativa de cólcra - bloco c/ 100 fls. Fl8

2tt.ti3 8.650.00Bloco 300Ficha de resumo diário da dcnguc
Bloco 300 2{l-{t3 8.(,50.0070 Ficha de resumo scmanal da dcnguc

0,23 1 400.00Ficha de resumo diário dc controle de disitação LInel 6 0tx)7t
28.83 8.650.00'1) Ficha de notiÍicacão nssaüva (D[a) - bloco c/ ltj0 Íls Bloco 300

Bloco 300 28,83 8.650.(X)73 Ficha de regisho de exame pÍevcntivo coletado- bloco c/ I 00
fls.

Llnd 6.000 3 300,0071 Ficha dc resumo scmanal dc cootrolc de digitação
Bloco 300 28.lt3 I{.(,50-(X)75 FormuláLrio dc inspcção c/06 lolha - bloco c/ 100 fls.
Bloco 300 28,81 8.650_0076 Monitoração dc docnças diancicas aguda- bloco c/ 100 fls.
Bloco 300 28_83 8.650.0077 Planilha scmanal dç denlaue- bloço o/ 100 fls.
Und 2.000 0_5lt t. t66,6778 Protocolo

Bloco 300 28.83 It 650.0079 Rcclamação (02 via) - bloco c/ 100 íls
8 650.0080 Resistro diário de scrviços retonais- bloco c/ 100 fls. Bloco 300 28.83

Bloco 100 28.83 8.650.008l Relaücrio de acompanhamcnto- bloco c/ 100 fls.
Und 1.000 0.6lt 2.050,0082 Relatorio de fiscalização c inspcção

PM . Fot-rt,,t iti"-
(-/ I

I

500

69

I

46

f_
55

I

Bloco

65

I

I.000

I



N"

{r Itr) í')u
PREFEITURA ]T'TUNICIPAL DE SÂO BERI{A

ESTADO DO MARANHÃO
PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Í{O 862 - CENTRO

CilPJ: O6.125.389/OOO1-88

2

93

).1

2

3

lt3 Requcrimento de registro exames preventivos vetoriais-
bloço c/ 100 fls.

Bloco 300 28,83 8.650.00

8'l Requerimcnto (02 üa) - bloco c/ 100 fls 300 28,83 8 650,00
115 Resumo diiirio - bloco c/ 100 Íls Bloco 300 28.83 8.650.00
li6 Rcsumo diário de controlc dc digitaçào- bloco c/ 100 fls. Bloco 100 28.81 8.650.00
lr7 Resumo semana.l bloco c/ 100 fls Bloco 300 28.81 8.650.00

Rcsumo semanal de atividades de microscopia de lamina
para revisão- bloco c/ 100Íls

Bloco 300 28.83 8 650,00

89 Retomo de reclamaçâo (02 via) - bloco c/ lü) fls Bloco 200 28.83 5.766,67
28.83

9l

90 Termo de apre€Dsâo, inutilização, intcrdiçãb caulel e

Termo de interdição e desistência (02 via) - bloco c/ 100 fls

Bloco

Bloco

300

300 28-83

8.650,00

s65'0,00
9) Termo dc intimação (02 via) - bloco c/ 100 fls BIoco 300 28,83 8.650.00

0,00
Boletim de produção ambulatoÍial consolidado- bloco c/ I 00
fls.

Bloco 300 28.83 8.650,00

c/ lff) tls
Bloco l0t) 28.83 tt 650.00

95 Cadcmcta de vacinação (frcnto e verso) Und 5.000 0,90 4.500,00
96 Canão da criança fcminino - sombra (frentc c t'crso) Und 6.000 0,90 5..100,00
97 Canâo da criança masculino - sombra (frentc c vcrso) Und 6 000 0.90 5.400.00
98 Cartâo de gesÍante colorido (frente e vcrso) tJnd 6.000 1.80 10.800.00
99 Caíão de controle dc hipcrtenso € diabetes. Und 6 0u) I.80 10.800-00
100 Cartão dc controle de libcraçâo de presen ativo Und 6.000 1.73 l0 !100.00

l0l Cartâo de identiÍrcaçâo familiar. Fl8 Und 6.O00 0.70 4.200.00
t02 Caíão masculino coloído (azul) (fiente c vcrso) Und 6.00t) 0,77 4.600.00
103 Caíão masculino coloído (vermetho) (frentc c veÍso) f9 Und 6.ofi) \.20 7.200.00
104 CaÍcla de recebim€nto do proemma leite é vida fl8 Und 6.Ofi) 0.23 L360.00
105 Demonsmtivo mensal de atendimento diabetes e

hipertenso- bloco cl lffi fls.
Bloc! t00 28_83 2.883,33

106 Envelope psf 22ú2 Und 3 000 0.80 2.100_00
t07 Ficha a (modelo novo) - bloco cl 100 fls Bloco 300 28.83 1r.650.00

l0{t Ficha dc cadastro domiciliar c-sus Bloco 300 28.83 !.650-00
109 Ficha dc cadastro individual- e-sus Bloco 300 28.81 lt 6-s0.00

I lt) Bloco 300 28.83 1r.650.00Ficha dc r isita domiciliar - c-sus
300lll Ficha dc proc€dimenúo - c-sus Bloço 28.83 8 650.00

Ficha dc atividade coletiva c-sus Bloco 300 28,83 8.650,00
Ficha dc ütendimento indil idual e-sus BIoco 300 28.83 8.650,00

' tt4 Ficha dc atendimcnlo odontológico individual e-sus Bloco 300 28.83 8.650-00
Bloco 300 28.83 Ít í,50.00ll5 Ficha b - b1 (frerte e verso) - bloco c/ 100 fls
Bloco 30t) 28.83 8 í,50.00I l6 Ficha b - diabetes (Aenrc c verso) - bloco c/ l0o fls

8.650.00tt7 Ficha b sestante (frcntc c verso) - bloço c/ l{» fls Bloco 28.83

I t Ficha b hanseníasc (frente e veno) - bloco c/ 100 fls. Bloca 300 28,83 8.650.00
Bloco 300 28-83 8 650,00lt9 Ficha b - hipertenso (fÍentc e verso) - bloco c/ 100 Ils
Bloco 300 28,83 It.650_00120 Frcha d 1frcntc c rcrso) - bloco c/ 100 Íls
Bloco 300 28.83 8.650.0012t Ficha de acompanhamenlo de hipeÍtsnso c diabetes - bloco

c/ 100 Íls.
Bloco i00 28.83 8 650.00t22 Ficha de cadasüamsnio de estabelscimento - bloco c/ 100

fls.
n 650.00123 Ficha de cadastro de gcstante - bloco c/ l(x) Íls Bloco 300 28.83

Bloco 300 28 83 8 650.00124 Ficha dc cadasÍro de hipertcnso o diabetes - bloco c/ 100 fls
Bloco 300 28.83 It.650-00125 Ficha de cadastro do sisvan (ftente e ve.so) - blocp d 100

fls.
Bloco 300 28.83 lr 650.00t26 Ficha de intemrpçâo dc gcstação - bloco c/ I00 fls

t27 Ficha de regislro difuio dc gestanle no sispÍEnatal - bloco c/
100 fls.

Bloco 300 28.83 8.650.00

Und 200 28.83 5 766-6',1t2n Ficha de requerimento da vig. Epidemiológica - bloco c/ 100
fls.

5 766,67l)9 Ficha de serviço de prontro atendimeúo spa (01 via) - bloco
c/ t00 fls.

200 28.83

130 Ficha dc tcrmo de compromisso de troca de plantão - bloco
c/ 100 Íls.

Bloco 60 28.83 1730.00

BE DO
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15lt

l3l Ficha de tcrmo de compromisso de tsoça de plaltâo
(enfermaria) - bloco c/ 100 fls.

Bloco 60 28.83 1.730.00

)32 Ficha individual dc frcqqEncia - bloco c/ 100 fls Bloco 300 2lr,tr3 8 650.00
133 Mapa de acompanhamento nutricional (frentc/verso) - bloco

c/ 100 fls.
Bloco 60 21t,83 1.730,00

131 Mapa de acompanhamento siwan - bloco c/ 100 {ls Bloco 60 2lt,83 1.730,00
ll) Padronizaçâo r ciculos Metro 15 683.33 10.250.00
l3(, Planilha de monitoramsúto das do€nças diarreica aguda -

bloco c/ 100 fls
Bloco 20 28.83 57 6.67

Planilha de monitorarnenÍo das docnças diarreica aguda -
bloco c/ 100 fls

Bloco I00 28,83 2.883.33

t38 Receituário psf- bloco c/ 100 fls Bloco 15,33 12.266.67
Il9 Registro d€ cxamqs de prevenüvos coletados - btoco c/ 100

fls.
Bloco 500 28,83 t4.4t6.6',1

t.10 Relatorio de ssa2 (frcnt€ e verso) - bloco c/ 100 fls Bloco t-50 28.83 4.325.00
Relatório pma2 - bloco c/ 100 fls Bloco t50 28.tt3 4.325_00
Relatóno pma2 complemento - bloco c/ 100 fls. Bloco 150 2lt.83 4.325.00

' t43 Reqúsição de exames fitopato!ógicos, colo do útero (ftEntc
e verso) - bloco c/ 100 fls.

Bloco 150 28.81 41)\ nn

144 Resultado dc crames de laboratórios fl8 Bloco ,100 28.83 I L513.33
145 Resumo semanal dc microscopia - bloco c/ 100 lls. BIoco 60 28,lt3 1.730,00
146 Requisição dc cxamc fl8 Bloco 600 13.4,7 8.200.00

TOTAI, SÁI]DF: RS 8ó1.238.29

DESCRIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO MARCA UND QUANT P,UNIT P,TOTAL
t17 Panflcto ü Und 20.000 t.30 26.000.00
t48 Capa de proccsso Und r0.000 I,92 t9.t66,67
149 Envelope oficio Und 20.000 t.lt2
150 Caíaz formaúo 2 Unidadc 15.000 r.57 23.500.00
l5t
152

Cartilha colorida - unidade
Envelope saco padronixzado Und

Unids 8.000

20.000
Ír.63

).78
69.066 67

55.666.67
l5l Cartaz a3 Und 15.000 1.1{3 27.500.00
154 UndBanner I -20'i90cm 103,33 15.500.00

155 [,onô metro Mctro 100 103,33 to 11? ?1

156 Fai\a 30Ox80cm Und I50 2t8-67 32.800.00
Folder Unidadc 30.000 1,22 36.500,00

Und r5.000 3.50 52.500.00Convite cerimonial
' 159 Placa com cstrutura Mct o 2oo t't 1.67 34.333.33

160 Outdoors Unid .10 666.67 26.666,67
l6l Adcsilo imprcssào diqital mctro Mcúo r30 103.33 13.433,33

Und 100 40,fi) 4.000.00t62 Carimbo auúmatico
lJ,t tt r Jllt 11t63 Carimbo comum Und t00

185.t33,33, 
IO'IA I, Á DMIN ISTRA|' ÃO R§

MARCA I-JND QUANT P,UNIT P,TOTALDESCR]ÇÀO . ASSISTÉNClÁ SOCIAL
Milhciro l0 500.00 l5 000,00I Fiçha de encam. De usrario de poli. Social formdo 8-75 gÍ

- milheiro
Milheiro

Milhciro

30

30

500.00

500,00

t5 000.00

15.000,00

2

l

Ficha de visita domicilar formdo 8 75 gr em policromia -
milheiro
Ficha de frcqucncia formato-8 75 gÍ poligromia - milhciro

500.00 15.000,004 Ficha de inscrição para curso formaúo - 8 - 75gr cm
policromia - milhciÍo

Milhciro 30

Ficha de cadastro da familia formaro - 8 75 gr poligomia -
milhe iro

Milhe iro 30 500.00 15.000.00l

Milheiro 30 15.000.00500.006 Ficha de analisc psicsocial formalo -8 75 gr poligromia -
milheiro

Milhciro 500.00 15.000,001 CeÍtiÍicado formato - 8 papel 60 kg cm policromia - milheiro
ll Ficha de atendimcnto diario formato -8 75 gÍ cm policromia

- milheiro
Milhciro 500.00 10.000.00

() Ficha de relatorio meosal formato - 8 75 gr em policromia -
milhçiro

Iúilhciro 20 500.00 10.000,00

l
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TOTAL ASSISTENCIÀ SOCIÂL ,I?S

DAs oBRIGAÇÕES DA CoNTRATADA:
A CONTRATADA devçrá fomeccr o material çoDforme a demalda do CONTRATANTE. com as especifrcações do conÍato,
mediante Ordem de Fomgcimento,
Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo determinado:
Realizar os serviços de impressâo com matcrial de primeira qualidade:
Executar a eÍtrega à medida que forem solicitados pela CONTRATANTE;
Prestar todos os esclarecimenlos que lhc forem solicitados pelo CONTR-ATANTE. atendendo prontamcnle a todas as reclamaçõcs.

OBRIGAÇÔES DA CONTRATNTE:
(a) Efetuü o pagamenlo à empresa de acordo com o prazo e forma cstabelecidos no Edital.

O) Atestar a inexistência de falhas e imperGi@ no material fomccido.

DA DOTÀÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas mm a execução deste contrato correrão, à conla dç creditos orçamcnlários consignados no Orçamenüo para o exeÍcicio,
na categoria econômica de Despesa de CapitâI, Elemenúo de Despesa 339039.0ü)

PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

Os produtos/serviços serão requisilados de forma parc.etadq de acordo çom as nccessidades da CONTRÀTÁNTE e deverão ser

enhegüos em ate l5 dias apos a ordem dc fomecimento/p€dido, na scde do município de São Bemardor

5.2. As entregas serão parcelas de acordo com a nccessidade.

A Fiscalização e aceitação do objeto será do órgâo responsável polos atos de cqluole e administração do contmto decorrente do
procasso de licitação, através de servidorcs da Unidade Administrativa €m queslâo- mediante Portaria. Scndo que os produtos serâo

reccbidos depois de conferidas as especificaçôes, quanúdades e praizo de validade dos mçsmos,

5.(r. Só serão aceitos os fornocimantos d9 produtos que estivcram de acordo com as especificaçõcs exigidas, cstando sua aceitaçâo

condicionada à devida fiscalização dos agentes competentgs. Não scrão accitos produtos cujos prcços unitários cxcedam o valor
médio eÍcontrado no morcado-

5.7. O rçcçbimento se efetivaÍá nos segúntes tsÍmos:

5.7. l. Provisoriameníe, para efoito de poíerior verificaçâo da conformidôdc dos produúos com a especilicação:

DO PAGAMENTO
Os pagamentos devidos serão conforme requisiçâo e eúrega dos pÍodutos, ou s€ja. de rrodo parcclado

A CONTRATADA deverá aprsssntar a Nota Fiscal/Fahra com descrição do objeto e quantidadc discriminada e acompaúada da
rcquisição dos mesmos

O Pagarnenlo somente s€rá efetivado depois de venficada a regularidade fiscal da empres4 Ícando a CONTRATADO ciente de que

as certidôes apÍÊsentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus Yencimentos.

A CONTRATANTE se obriga a efetuaÍ o pagamento nas condições estabelecidas:

O pagamsnto s€Íá reaüzado mediante emissão de nota fiscal. ern aé 30 (trinta) dias apos a etrtrega e aceitação dos produtosl

l0 Requerimento de bençficios eventuais formato - 8 - 75 gr em
policromia - milheiro

Milhciro 20 500.00 10.000.00

lt Ficha de agendamento formalo - 8 - 75 gr em policromia -
milheim

Milheiro 20 500.00 10.000,00

t2 Ficha de controle de bencficios e evcntuais formato - 8 - 75
gr em policromia - milheiro

Milheiro 20 500.00 l0 000.00

Folder f8, policromia - milheiro Milheiro 20 500.00 10.000,00
t.l Cartilha colorida - unidadc Unids 6.0m 9.33 56.000,00
t5 Faixas digital metro Unids 70 103.33 7.233.37
l(r Baner metro Unds (í) 76,67 4.600,00
t7
l8

CaÍaz impÍessão laser 45 x 30 cm - unidadc
Crachás imoresso papel (í)ks

Unds 6.000
4.000 0.77

-___2-0L0-qq .

3.066.67Unds
I9 Conlite cerimonial Metlo 3.000 2.33 7.000.00
20 Placa com ostruhra mctro Metro lt0 170.00 13.600,0{)

258.5U0.00

li

o't5
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Em caso de irrcgularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento s€rá contado a panir dc sr]a reapres€ntação,
desde que devidamcnte regularizados;

6.5. No caso de aplicação de algu[ra mulu o pagamento ficaÍá sobrestado até a intcgral quitaçâo da ücsma. A CONTRATANTE
poderá se assim entendeÍ, descontar o valor de multas por ventura aplicadas. cm quaisquer pagamenlos que realizar à
CONTRATADA-

VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
O Prazo de Vigôncia da Ata de Rcgistro será de l2 meses a contar ds sua publicação

PROCEDIMENTOS DE FISCALIzAÇÂO E GERENCIAMENTO

8.1. Os itens desrc TERMO DE REFERNCTA. a seÍcm contratados após regular pÍoc€dimsnto licitatório, serâo objeto de
açomparhamento, conEole, fiscaliação e avaliação por servidor:

8.2. Os atos prcvistos no item anterior scrâo exercidos no interesse da adrninistração pública e nâo cxcluem e Dem reduzem a

\-/ responsabilidadc da CONTRATADA, inclusive p€rante tcrcciros por qualquer incgularidade e, na sua ocorrência, nâo implica cm
co-responsóilidade do Poder Público ou dc seus agentes ou preposlos:

8.3. A CONTRATANTE s€ resôrtô ao direito de ÍejeilaÍ no todo ou em paÍÊ o objeto do CONTRATO. se em desacordo com as

especificações e as clàusulas coflúaluars:

8.4. Quaisquer exigências da fiscalização hercnt€s ao objeto do CONTRATO deverão s€r prontamente atendidas pela

CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

DAS INFRAÇÔES E DAS SANÇÔES ADMÍNISTRÂTIVAS

9.1. A disciplina das infrações e sanÉes administralívas aplicáveis no curso da licitaçâo e da contÍata{âo é aqucla previs{a no Edital.

outubro de 2{) 19

a de Sousa

straçõo

Sào

a

B/MA
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PR0cEsso
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CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

0l
t)2

03

Estatrdo de acordo çom os termos do ato convocalorio l]

com a legislaçào nele indicada, propomos os valores
acima com validadc da proposta de _

dias- c,om pagamento atrar'és do
Banco Agencia n' COMC n"

de

Cidade-UF,
tlA Cidadc

de de 2019

Valor Total da Proposta: R$ (valor por
extenso). Prazo de Entlega: Nomc
por erdenso do represcntantc
legal RG nn

CPF/MFssP
nt' CARIMBO E
ASSINATURÂ DO REPRESENTANTE LEGAL DA
EMPRESA,

Or
DO

I
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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCTAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MLNICIPAL DE SÀO BERNARDO-MA
REF. EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA
MoDALTDADE DE PREGÃo N'. 02l2olg

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM,

/ssP CPF n" a nos representarjuoto a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO BEPNARDO. a fim de participar dos lrabalhos de ab€rtura das PÍoposüs o Documentos Complementares dc Habilitâção
para o Pregão Prescncial SRPN". /2019, marcado para odia ___J ..........-12019. às 08:00 horas, o(a) çal tcm amplos poderes
para represgntar a cmpresa ouiorgante. formular ofsrtas e laflces veôais. negociar pre4os. d€clarar a intenção de interpor rccurso,
renunciar ao direito de interposição de recursos c p.alicar todo6 os demais atos pertinentcs .D cename. IÃcal, l _J_
Assinatura do rcpresentante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJ/MF da empresa.

OBS. Deverá ser reconhecida a firma em caso de representaçâo poÍ mcio de pÍocuraçâo paÍticular.

AssinatuÍa do Rrp.esentante t egal sob carimbo
RG:

CPF/IíF
CNPJ ,ÍF da empÍesa

C-1

I

t KE

Nôs, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a). portador(a) do R.G n'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARA

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 86
CNPI: 06.125,389/0001-88

ANEXO TV

MODELO DE DECLARAÇÂO GÍnpregador Pessoa Juridica) (pqel timbrcdo da onpresa)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO.MA.

Ref Edital de Licitação na Modalidade Pregão

N". 0212019_ Tipo mmor proço por iiem.

DECLARAÇÃO

inscrita no CNPJ no

. sediada na no , Baino . CEP
por intermedio de seu reprcs€ntante lcgal o (a) Sr.(a)

- portador da Carteira dc ldcntidade n'
Município/Estado

SSP

e do CPF n" atraixo assinado, em cumpnmento ao solicitado no Edital dc
Pregão Presencial SRP n". 0212019, DECLARÂ, sob as pçnas da ki, que:

- Esliá ciente da obrigatoriedadç dç declaru a superveniência de fatos impeditivos da húilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com mcnos de 18 (dezoiro) anos em trúalho notumo. perigoso ou insalubre. e
menores de 16 (dezess€is) ams, em qualquer trabalho, salvo na condição de apÍsndiz. a paíir de 14 (qua!o?Ê) anos, nos termos do
inciso XXXIII do aÍ. 7" da Contituiçâo Federal e lDciso v, Árt. 2'1 da 1,f1866Í1193.

- Não possü em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Erecutivo MunicipaL/Estadual exercendo funções tecnicas,
comerciais, de gersncia, administração ou tomda de decisão, (inçiso IlI, do aÍ. 9p da Lei 8666/93 e inciso X, da [,ei ComplementaÍ
n'. 04/$), inexistência de fato supen-eniente impçdiüvo de habititação, na forma do § 2', art. 32, da t,ci r'. 8666/93:

Obs.: No caso de micro-cmpresa e emprcsa de p€queno porte que, nos úermos da LC 123D0O6, possuir alguma restrição na

documenlação rcfersnte à regularidade fiscal, esa deverá ser mencionad4 como ressalv4 na supracitada declar4ão.

Local e data

AssinaüÍa do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empÍesa

I

--
C,A4PROCESSO lUt
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PROCESSO.t)r rÇ.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

ESTADO DO MARANHAO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALUEIDA NO 862 - CENTRO -

CIIPJ: 06.125.389/OOO1-88

ANEXO V
R.EQUEzuMENTo DE BENIFIcIo Do TRATAMENTo DIFERENCIADo E DECLARAÇÃo PARA MICRoEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complement r I2312006.)

Eu, _. poÍtador (a) da Caícira de Identidade R. G. n' SSPARA

cÍ".4

c do CPF/MF n" represcntantc da cmpresa CNP],MF
solicitamos na condição de MICROEMPRESAyEMPRESA DE PEQUENO PORTE. quando

da sua participação na licitação, modalidadc dc Pregão Presencial SRP n'_2019- seja dado o lratamenio diferenciado concedido
a essas empresas com basc nos artigos 42 a 45 da L€i Complementar n". l23l2OM.

Declaramos ainda, quc nao eúste ouolqucr irnDe.limento entrc os previtlos nos inciso\ do § 4" do ortigo 3u da Lei Comt lehefltdt
Federql n". 123/200ó.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento fiexo. CERTIDÃO emitido pelo Junla Comercisl pqra
comprcwçdo da conúçdo de Lfunenpraa ou emprao de Pqaeno Poie no Íoma

de 2019.

Assinatura do representantc l€gal sob carimbo
RG:

CPFA'F
CNPJ/MF da empresa

MODALTDADEpI/(,RP
BERI{ÀRDC
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ANEXO VI

(I\{ODELO DE DECLARAÇÃO DÁNDO CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISÍTOS DE
HABILITAÇÃO)

Declaramos em atendimento ao preüsto no Edital de Pregâo r'. _2019, que cumprimos plenamenl€ os reqúsiúos de

habilitação exigidos para panicipação no presente certame.

Local e data

AssinanÚa e Carimbo Representante t egal

I
I

a í1 i

DO



PREFETTURA MUNICIÉAL DE SÂO BERí{A
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERI{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO
CIIIPJ: O6,125.389/OOO1-88

V^LIDADE: l2 (doze) meses contados â partir da data de sua publicâçâo no Diário OÍicial do Estado do MarÂnhâo

Pelo presente insúumento, o Municipio de São Bemardo, Estado do Maranhão, com scdc administratira, na
Prcfcitura Mmicipal, localizada na Na Pça Bcrnardo coelho de Almeida 863 - Cenho - São Bcrnardo-Ma- inscritro no CNPJ sob o

\/ n'. 06. 125.389/0001-88. reprcsentado neste ato pclos gestoÍes: responsável
emprcsa inscrita no CNPJ sob o n"

CEP: cidadc
nas quanúdades estimadas na seçção quatÍo dcsta Ata de Rcgisho de Preços. de acordo com a

classificação por clas alcançada por iúem, ateÍrdendo as condi@s previsas no instsumeDto convocatoÍio e as constantEs desta Ata
de Rcgistro de Preços. sujeitando-se as petes às normas çoDstantes da ki n'. 8.6(ú193, I-ei n'. 10.520/2002, t ei Complementar no.

12312006 e suas alteraçõcs, e em conformidade com as disposiçõcs a seguiÍ:

l. I A presente licitaçâo tem por objeto o RegistÍo de Preç{s para futura e eventual fomecimento dc materiais gniÍicos- para atcnder
a Secretaria de Educaçâo do Municipio de São B€rnardo - MA, conforme condi@s e cspccifica@s constantcs nesta Ata- no Edital
e seus anexos.

l.l.l Estc irstÍumcnto nâo obriga aos ORCAOS/ENTIDÂDES a firmercm co ratasõcs nas quantidadcs cstimada§. podcndo
ocorrer licitaçôes cspccificas pan aqúsiçâo do(s), obedecidas a lcgislaçâo pertinorte, sendo ass€gurada ao detÊntor do registro a
preferência de fomecimenio, em igualdade de condi@es.

2. ADESÃO DE OR(iÃOS NÃO PART'ICTPÀN'I'ES

2.1 - A Ata de Registro de heços, duÍante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgâo ou entidade da Admúistraçâo
inclusive autarquias t'ederais, estaduais ou municipais de órgâos públicos, estatais ou ainda de regrme própno que não teúa
participado do ceÍtüne licitaório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos c entidades que não participaram do registro de preços, quando dcsejaÍem fazer uso da Ata de Registro de Preços.

devcrâo manifeslar seu interess€ junlo ao órgão gerenciadoÍ da Ata, paÍa que osic indique os possiveis fomccedores e respectivos

preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 Cabçrá ao fomecedor beneficiiirio da Ata de Registro de PÍeços, observadas as condi@s nela estabelecidas, optar pcla

aceitaçâo ou trão do fomecimenúo, independÇntemcntÊ dos quantitativos registsados sm Ata. dcsde que o fomecimcnto não

prejudique as obrigaçõ€s teÍioÍÍn€nús as$midas.

2.4 - As aquisi@es ou conirataçõ€s adicionais, nio poderão ficedcÍ, por órgão ou por cntidadc, a 50plo (cinquenta por cenlo) dos
quanútalivos registrados na Ata de RcgisÍo de Preços durante sua yigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata dc

registÍo de preços não poderá ericedcr, na lotalidadc, ao dobro do quantitciro de cada item registrado Ba ata de .egistÍo de preços

para o órgâo gerenciador e para os órgãos paÍicipartes. indepeÍdentcmerle do número d€ órgãos nâo participantes que, dede que

devidamente comprovada a vantagem c o curprimento das e\i8ârcias da legislaçâo vigent§

3. DA GERÉNCA DA PRESENT'E ÁTÁ DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - O gcrenciamento desle instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bcmardo - MA

3.2 - A Prcsente Ata tcrá validade dc l2 (doze) mcscs, contados a paÍir de sua publicação no Jomal Oficial do EstadoÀrÍA

3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÀOS/ENTIDADES paíiciparúes desta Ata de Regútro de Preços são: Gabinete do Prcfeito, Secrctaria

Municipal de Obras Infracstruhrra Uóana e Rural: Secretaria Municipal de Meio Ambienle Des€nlolvim€nto Uóano c Rural:

RESOLVE, regisbar os preços da
com sede na

reprcscntada pclo

PIú .Ê,1íA N"

tq
MoDALTDADE PPI qRP

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N', I2OI9-

PREGÀO PRESENCIAL SRP N', I2OI9

PROCESSO ADMINISTRATTVO N'. I2OI9

I. Do oBJETO

I



PREFETTURA ÍUIUNICIPAL DE SAO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERíIARDO COELHO DE AL}IEIDA Í{O 862 - CEI{TRO
CNPJ: O6.125.389/OOO1-88

PÍti . ÊULIA I'r"-
ESS0

DADE
/MA

Secretaria Municipal dc Educação; Secrelaria Municipal dc Administraçfo; Secretaria Mmicipal de Administração: SecÍçtaÍia
Municipal de Finanças e Planejamento: Secretaria de Assistência e Desenvoltimento Social: Secretaria de Cultur4 Esportes e Lar,er:

4. D0 (:oNTRÁTO

4. 1 O preço a quantidadc c a esp€cificação dos sen iços/produtos registrados ncsta Ata encontram-se indicados na tabela abai\o

QTDE DESCRIÇÀO
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VALOR
UNtTÁRIO

VALOR
TOTAL

5. I)A ENI'REGÁ

5.1 - Os itens rÊgisaados deverão ser executados conforme termo de reGrencia do Edital dc forma Êacionada (se necessiirio) e

conforme forem solicitados pçlo s€tor çompetentc.

5.2 - O prazo mráximo para sntrcga será diário conforme solicitaçào e pedido efetrado pelo departamento de compras da PrefeiturE
Municipal de São Bernardo - MA.

6. DÀS ORRIGAÇÕES DA CON'I-RÁ'I'ADA

6.1 Exccutar o fomecimcnto denúo dos padÍões estabelecidos pela PÍefeitura Municipal- de acordo com as es?ecifica@es do edital.
r€sponsabilizando-se por cventuais prejuízos d€€orrcnlos do descumprimento das condi@es estabelecidas.

6.2 PÍcstar os esclaÍcçimentos que forcm soliçitados pela Prefeitura Municipal, cujas rcclamaÉes se obrigam a at€ndcr
prontamcnte, bem como daÍ ciência mediatamenle € por escrito, de qualqucr snormalidade quc veúficar quando da exccução dos
atos de sua rcsponsabilidadc;

6.3 Promover todos os meios neccssários à garantia da plcna @eracionalidade do fomecimento, inclusive considerados oe casos

de greve ou paralisação de qualqueí natucza;

6.4 - A falta de quaisquer ilors cujo fomccimeÍlo iÍcumbe ao deteÍtor do preço reglsEado, não poderá ser alegada como motivo de

forya maior para o atraso, má oxecuçâo ou inexecução dos scn'iços objeto de«e edital e não a eximirá das penalidades a que esta

úeita pelo não cumpímento dos prazos e demais condições aqui estabelecida§:

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefçitura Municipal qualquer alteração ocorÍida rc endercço. conta bancária c outras julgadas

necessií'ias para o recebimenlo de correspondência,

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Admidslração no trabalho, previstas nas normas regülamentadoras

pertinentesi

6.7 - Fiscalizar o perfeito curnprimento do fomecimento a que w obrigou, cabendolhe, intogralmente, os ônus decorrenl,es. Tal

fiscalização dar-se-á independeÍtemenúe da que será exercida poÍ esta Prefeitura:

6.8 - IndenizaÍ terceiros e/ou à própria Prefçihrra em caso de ausàcia ou omissão de Írscalização de sua paÍe, pelos danos ou
pr€juízos causados por sta culpa ou dolo, devendo a contÍatada dotar todas as medidas preventivas, çom fiel obsertância à
eigências das autoridades compeiontcs e às disposiÉ€s legais vigentes;

6.9 - A contratâda ficará obrigada a aceitar, nas mesmas cordições dôstc edital, os acrescimos ou supressõcs que se fizcrcm
necessrí-ias, ate o limiúe de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objcto adjudicado. del eÍtdo supressõcs acima

desse limite s€r resultmtÊs de acordo entre as paÍtes;

6.10 Forneccr os produtos, cooforme estipulado nestc edital e de acoÍdo com a pÍoposta aprcsentada;

6.I I - O alraso na execução caberá penalidadc e soções previstas no item l2 da pre§eíte Ata.

7. DAS ORNGAÇÕES DA CONTRÀTANTE

7.1 - Convocar a licitanle vencedora pfia a retirada da Ordem de Fomccimcnto dos itens registÍados,

L-/c
u n', )

I

I
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7.2 - Fomcccr à emprgsa a ssr contratada todas as informações e esclarecimentos que yenham a ser solicitados relativamenúe ao
objeto doste Edital;

7.3 Efetuar o pagamenúo á emprosa nas condiçõcs cslabelscidas ncste Edital;

7.4 NotiÍicar por escriúo, à empresa çonlratôdq toda e qualqucr incgularidade constatada durantc o reccbimenlo do objelo:

7.5 Ncúum pagamento sená efetuado à emprçsa dctenl.ora do rogistro, enquanto pcndent€ d€ liquidação e qualquer obrigação. Esse
fato nâo será geÍador dc direito a reôjustamento dc preços ou a atualilação monetáriat

7 6 - Nâo haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado:

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo conhatado.

& DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamenúo será efehrado ate 30 dias após a cmissão da nota fiscal deüdarnente atestada pela Secretaria responsável;

8.2 O Contratado/fomecedor devorá indicar no corpo da Nota Fiscayfatura, descrição do itcm fomecido, dc acordo com o
cspecificado no Anexo I e sua proposa de prcço.

8.3 Caso constalado alguma inegutaridade Íus notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fomec€dor, para as necessálas
correções, com as informaçõos que motivaram sua rejeição, scndo o pagamento realizado apos a rcaprescntação das notas
fi scaiVfaturas.

8.4 - Neúum pagamçnto is€ntará o FORNECEDOR/CONTRÂTADO das suas responsabilidades e óriga@cs, nem implicará
aceitação definitiva do fomecim€nto.

8.5 - O ContÍatante não cfetuará pagamenlo dc ütulo descontado, ou por mcio de cobrança em banco- bem como. os que forcm
negociados com tcrcciros pnr htermédio da opcÍaçâo de "factoriry":

8.6 As despesas bancárias deconcntes de transfcrência de valores para outÍas praças serâo de responsabilidadcs do Contatado

9. DO REÁJUSTÁMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os pre{os registsados manter-se-ão ioalterados pclo peÍiodo de rigência da presente Ata, admitida a rcvisào no caso dc
desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste ingrumento a paÍtir de detímúação municipal. cabotdo-lhe no má\rmo
o ropasse do percentual detemiÍado.

9.2 - Os pÍeços regishados que sofrerem rcvisão nâo poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a difcrença
percentual apurada entrc o valor originalmentÊ coí§ante da proposta e aquele vigente Íro mercado à época do rcgistro:

9.3 Caso o preço regiskado seja superior à média dos preços de mercado. a Prçfoitura soliçitaná ao fomeccdor, mediantc
correspondência" redução do preço registrado, dc forma a adequáJa.

9-4 Fracassada a negociação com o primeiro colocado a PreGilura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação
vigentc. e pelo preço da primeir4 as donais empÍesas com preços Ísgis§ados, cabcÍrdo rescisâo desú ata de regisho do prcços e
nova licihção em caso de fiacasso na negociaçâo.

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

IO. DO CÁNCEI,AMENTO DA AI'A DE REGISI'RO DE PREç'OS

10.1 - A presentE Ata d€ Registro de Prc4os podcrá scr cancelada de plçno direito. nas seguintes situaçõ€s:

a) Quando o fomeccdor não cumpír coúr as obrigasô€s conslantcs no Edital e ocssa Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administÍaliva da Nots de Empcúo decorÍenle destc Registro dô Prcços, nas hipóteses
previstas nos incisos I a Xll, XVII e XVIII do aí. 78 da ki 8.666/93;

c) em qualquer hipóteses do exocução lotal ou parcial da requisiçâo/pedido dos produtos decorrcnte dests Íegistro.

t2v



PlYi - iuirrÂ ll'

PREFETTURA UUNICIPAL DE SAO BER
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERÍ{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - +íI6Ê10 BERNARDO/MA

d) os preços registrados s€ ôpr€s€ntarcm superiores aos praticados no mercado.

e) por razões de interesse público devidamenta dcmonstradas e justiÍrcadas:

f) descumprir qualqucr dos itens da cláusula sexta ou sótrma

10.2 - Oconendo cancelameflüo do preço regislrado, o fomecedor seni informado por correspondência, a qual será juntada ao
processo administrativo da presen!c Ata.

10.3 No caso de ser ignorado. inceno ou inacessível o endereso do fomecedor. a comunicação scrá feita por publicação no Jomal
OÍicial do EstadoÀ4A- coosiderardo-se catcelado o preço rêgistÍado a partir da última publicaçâo

10.4 - A solicitaçâo do fomecedor para cancelamenüo dos preços rogistrados podcrá não ser accita pela PrefeituÍa. facultando-se a
esta ncste caso, a apliçação das pe[alidadcs preüstas no Edital.

10.5 - Havcndo o cancelamento do prc4o regisbado, ccssaão todas as aúvidades do Fomeçedor, relativas ao lomccimento do itcm.

10.6 - Caso a Pre{eitura não se utrliirc da prerrogaíva de cancelar csta Ata- a seu exclusivo cntério, poderá suspender a sua execuçào
e/ou sustar o pagamcnto das faturas, até que o Fomccedor cümpra intcgralmente a condição contratual infringida

10.7 - A Ata de RegistÍo de Preços será cancelada automaticamente nas següintes hipótcsos

a) Por dccuno de prazo de validade:

I 1. I - Os preços apresôntados na proposta devem inclúr todos os custos e dospcsas, tais como: custos diÍel,os e indiretos, tributos
incidcntcs, taxa de adminisúação, serviços, eDcaÍgos sociais, trabalhistas, segulos, fietes, lucro e outros nec€ssáfios ao cunprimento
integral do oueüo desta Ata de Regrsfros de Preços.

12. DAS PENAI,IDADES

12. I - O d€scumpnmento injustificado dô obrigaçôes assumidas no6 termos deío edital, suleita à contralada a multa§, consoante o
caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incideates sobre o valor da Nota de Empenho, na forma ssguinte;

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa dc 02% (dois por cento);

b) a partir do 60 (sexto) ate o limite do le (décimo) dia, multa de 04% (quabo poÍ cento), caracterizaúo-se a inexccução total da
obrigação a partir do I l" (decimo pímeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejüzo das sançõas çominadas no art. 87, L III e IV. da Lei 8.666/93, pela inexctução total ou parcial do objcto
adjudicado, o Municipio de Sâo Bemardo. atsaves da Secretaria Municipal de Administração podcni, gamntida a prévia e ampla
defesa, aplicar à Contratada mülta dc até t0Plo (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

t2 3 I Multa de até lfflo (dez por cento) sobre o valor adudicado:

12.3.2. SuspeNão tcmporiiria de participa de licitações e impedimento de contratü çom o Municipio de São Bemardo, por prazo
de até 02 (dois) anos, c,

12.4 A licitante, adjudicatária ou contratada que dcixar de enuegaÍ ou 4rcsenaaÍ doclrmentaçâo falsa exigida para o cename,
eNejar o retardamcnto da execuçâo de seu objeto, não mantirer a pÍoposta, falhar ou fraúar na execução do contralo, çomponar se

de modo inidôneo ou comçter fraude fiscal, garantida pÉvia e ampla defes4 ficará impedida dc licitaÍ e conlralar com o Municipio
pelo pra"D de alé cinco anos e, se for o caso, o Municipio de São Bemardo soliçitaná o s€u descrcdenciamento do Cadastro de

Fomecedores do Estado por rgual periodo, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lci;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contralada seá automaticarnente descontâda da fatuÍa a que fizer jus. acrescida dc juros
moratórios de l% (um por certo) ao mês. Caso a contratada íão tcÍrha Í€nhum valor a rec€ber dcstc ôrgão da PÍefcihra Municipal
de Sâo Bemardo, scr-lhe-á cocedido o pra:o de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimaçâo. paÍa efetuar o pagamento da multa.
AÉs c$se prazo, não sendo efellado o pagúrento, scus dados s€rão eÍrcaniúados ao óÍgãô clmpetertte para quc seja rnscnta na
divida ativa do Município, podendo, ainda a PreGitura proceder à cobrança jüicial da multa;

I

1 i\ /- - ^

CNPr: 06,125.389/0001-88

12.3 - Se a adjudicatáÍia recusar-se I retirar a nota de cmponho injuíificadamente ou se nâo apresentar situação r€gular no ato da

Gitura rla mesma, garanüda pévia e aurpla defesa, sujeitar-sc-á as scguintes penalidales:

12.3.3. Declaraçâo dc inidooeidade para licitar ou contratar com a Adrninistraçâo Pública Mwicipal

I
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12.6 As multas previstas ncsta seçâo não eximem a adjudicauAia da reparaçâo dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que scu
ato punivel venha causar ao Municipio dc São Bsrnardo.

12.7 Se a Contratada não proceder o rccolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias útcis, contados da intimação por parte da
Secrctaria Municipal de Administração e Planejamento, o respccúvo valor será descontado dos crédiúos que esta possuiÍ com a

Secretaria Municipal de Administração, c, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscriçâo cm
Divida Aüva € execução Í,ela Procuradoria Gcral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a cootaÍ da ciência da intimação, podendo a
Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminháJa dçvidamçnte informada pôra a aprcciação e decisâo supcnor,
dentro do mesmo prazo.

13. DOS IUCI'I'OS PENAIS

13.1 As infra@s penais tipificadas na tÊi 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem pre1uizo

das demais cominações aplicáveis.

t1. DOS RECURSOS ORÇA|íENTAR|OS

l4.t - As despesas decorrenúes das contratôçõ€s oriundas da prescnte Ata dc Rcgr§Ío de heços, coneÉo à conta de dotaçâo

orçamenkiLria do ano ern culso, ou das demais que possarn vü a aderir a pres€nte Ata, ás quais serão elencadas em momento opoÍtuno:

15. DAS DISN)SIÇÓES FINAIS

15. I - As paÍtes ficam, ain&. adstsitas b sôguintes disposições:

I - Todas as alteraçõês que se fizerem necessiíías serão registradas por intermedio de lavratura de termo ditivo a pÍeselte Ata de

R€gislm d€ Preços.

II - vinculam-se a osta Ata para fiDs dc analise tecnica, jurídica e decisão superior o Edital dc Pregão n'. _/2019 c seus anexos c

as propostôs das licitanlcs classifiçadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorÍenúe do pÍEs€nte regisuo paa qualquer opôração finmceiÍa, ssm pÍevia e

expressa autorização da PrefcituÍa.

16. DO FORo

16.l As pstes contsatartrs elegem o Foro da Comarca de São Berna'do, Estado do Maraúão, como competente para diÍimir
quaisquer questõcs oriundas do presenüe contrato, inclusive os casos omissos, quc não pudcrem ser resolvidos pela via admini§trativa,

renunciando a qualque. outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 - e por cstarem dg acordo, as partes firmam a presenle Àta, em 03 (lrês) rias de igual teor e forma para um so efeito l9gal,

fiçando uma via aÍquivada da sede da CONTRÂTANTE, na forma do Arl 60 da t€i 8.666r'93.

São Bemardo-MA. _ de de 2019

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO

Se.cretririos Municipais:

EMPRESA

Sócio/Proprieuário

PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEMLJNHAS:

CPF:

)

CPI;

DE SAO
ESTADO DO MARANHÃO
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PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - C

CNPJ: 06,125.389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' CPL- PMSB/MA
Contlato n' CPL- PllISB/T'A
ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MT]NICIPAL DE sÃo BERNARDo/MA E Do
OUTRO LADO A EMPRESA:

A PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessos Jurídica de Direito Público lnrcmo. inscrira
no CNPJ n' 06. 125.389/0001-88 , com sede na Pça Bemardo Coelho de Atmeida E63 - Centro, SÃO BERNARDO - MA, doÍavante

denominada CONTRÁTANTE, neste ato, repescntada por, _-----, resident€ e domrciliado na cidade dc --------\/ -------------, no uso de suas alribúçõos legais que lhe confere podercs para celebrar com a empresa
Inscrita no CNPJ: -------------------------, estabelccida -------------------------. neslc ato repres€ntada pclo

doravante denomirada CONTRÂTADA, tém entrc sijusto e pactuado. nos tcrmos contidos na proposta objcto do PP n"

--, e PROCESSO ADMINISTRATIVO N' -- c da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR quc sc rcgcrá
pela l,ei n ' 8 66ú93. mediotc as cláusulas e condi$cs seguintcs:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O prescnre CONTRÂTO tem por base legal o PROCESSO ÁDMINISTRÂTIVO N" ---
CPL-PMSB, tcndo poÍ objeto IntegraÍn o presente contraúo, independcntcmcntc

dc transcrição, o Edital seus anexos c a Proposta da Conlratada. Conforme preceituar o aÍtigo 55 inciso X[ dc vinculação ao cdital de
licitação ou trrmo que a dispensou ou inexigru, ao convite e a proposta do licitante vgrtcgdor-

CLÁUSULA SEGUNDA. DO VALOR
O Valor global pelm seniços do objeto contratual c de R$: ), quc inclú
os kibulos. encargos. Êete ou despesas de çalqueÍ natureza que incidam sobre o objeto do coÍltrato.

CLÁU§ULA TERCEIRA. DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFEITÊNCIA: As despesas decoÍreDtcs dacontrataçfu da presente licitaçâo corerão porconta

de Recursos:

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÔES
A CONTRÁTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições cofltratuais, os acrés€imos ou supressõcs que sc fizerem necessários

no fomecimento dos matcriais, objeto deslÊ conúato, are 25% (vinre e cinco) por cento do valor inicial atualizado do çontÍato, em

observância ao art. 65 § l'da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE }1GÊNCIA
O presente conlraio entará em vigor na data de sua assinatura e frndar-se-á no dia -----l----l----, podendo ser pronogado, após

manifestaçâo das paÍtes enrolvidas, medimte Terno Aditivo. conforme aÍigo 57, inciso l, da ki n' 8.66í93, e suas altÊrações.

CLÁUSULA sExTA. DA FISCALAZAÇÃO
A fiscalização do Cont ato scrá efetuada por servidor dcsignado pcla Secretaria de -------------------- quc poderá a qualquer tempo,
determinar o que for necessiirio à regularização da falta do fomecimcnto observando, bem como propor a aplicaçâo das penalidades

previstas deste instrumenio.

CLÁUSULA SÉTIMÂ - DO PAGAMEI{TO
O pagamento seÍá efehado apos apres€ ação da Nota fis€al conespoÍdenie aos prodúos adqúridos já a Nota Fiscal deve está

dcvidamentc at€stada pelo Scúor Compctente e será efetivado no prazo dc dé 30 (lrinta) dias contados da data do atesúo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO Os pagamcntos. scriio crcditados cm nomc da CONTRATADA. mcdisnlc transfsrêrcia bancaria cm
conta correntp da CONTRÁTADA do Banco 

----, 

Agêocia 
-- 

Conla corrente ----- uma ve z satisfeitas
as condi@s estabelecidas neste Conúato.

PARÁGRÂFO SEGUNDO - Qüalquer erro ou omissão oconida na documentação fiscal será motivo de correçâo por paíe da

CONTRÁTADA e haverá, em decon'encia" suspcnsão do prazo de pagaÍDento ate quc o problema seja dcfinitivanente sarlado.

c

I
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penÁGnefO TUnCEIRO -A cada pagamenüo realizado, a CONTRÁTADA deyerá comprovü sua rcgulaizaçâo fiscal e com o
Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Sewiço - FGTS. Tal comprovaçâo ssÍá feita mediante apres€ntação ds Certidâo
negativa da debito - CltD. Bem como, mantcr coÍrforme aíigo 55 inciso XIII da obÍigaçâo da contratada dc manter, duralte toda
execução do contÍaúo, €m compaübilidade com as obrigações 1nr eles assumidas, todas as condições de hôilitação e qualificação
exigidas na licitaçâo.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará .juros de mora por ahaso no pagamento- cobrado aEaves de documentos
não hábil, total ou parcialmenúe, bcrn como por motivo de pendência ou descumprimenúo de condições contrárias.

CLÁUSULA OITAVÁ - DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigênci4 se houvsr aumenlo autorizado p€lo govemo
Federal.

CLÁUSULA NONA - DAs oBRIGAcÕEs DA CoNTRÀTANIE
A CONTRÁTANTE obrigar-se-á:

a) Aconpanho e Íiscalizar a execução do contrato;
b) Designar un servidor da Secretaria Municipal de Adminisuaçâo que será rcsponsável pelo acompanhamento\J e fiscalização da cxecução do otieto do pres€nle contrab. Ao s€rvidor designado. compete entre outas obrigações.
verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens. estado de conservação e validadc dos produtos, aDotando em
registro próprio todas as oconências relacionadas a cxecuçâo do contralo dgterminando o quc for necessário a

regularização das faltas ou dcfeitos óservados;
c) Fomeccr a qualqu€r üempo e com o Máximo de preste,â, mediante solicitação cscrita da CONTRATADA,
informaçôes adicionais, para dirimir duvidas e oÍienta-la em todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ulhapassarem as competôncias. do rspÍessntante dcvcrão scr soliçitadas. a seus

superiores em tompo hábil para adoção das medidas convenicntes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alincas a e b da l€i 8.6(,6/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA§ OBRIGACÔES DA CONIRATADA
O presente Contrato trão poderá ser objeto de cessão ou tr-aosferência, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obriga-sc-á a:

a) EnEegar os scr!'iços objcto dest€ confrato mediante emissão de Nota de Empeúo ou Ordem de SeÍ!'iços e

cronograma de enhega fornecido pela Secretaria Municipal de AdmiúslÍação, sm €stita observância a sua pÍoposta
e ao Arexo yI, obserr ando a qualldade.

c) Mant€Í preposlo com anuência da Administração Municipal na localidade da prcslação do serviço paÍa representá-

lo na execução do conkato e preslar esclarecimenlos necossiirios ao servidor dcsignado para acompanhar e fiscalizar
a execução do fomecimento, e a Seçretaria Municipal de Administração, quando soliçitado:
d) Observar o horririo do ex?edientÊ administraúvo, compreendido entro 08:00 h as 12:00 como sendo o horário
administrativo para tratar sob.o o contrato e s€rviços, de segunda a se:ca-feira;
e) Cumprir fielmente o estabeleçido nas clausulas e condições do presente contraúo e de seus documenúos integrõItes,
com observ&lcia dos reqüsitos, bem como da legislação em vigor para perfeita execução do contsato;

0 ÁrcaÍ com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contralo rospondendo pelos encargos

trabalhistas. previdenciários, ç çomerciais resultantes da exccução do conü-ato e outos correspondentÊs,
g) Responder pelos danos causados dirgtamsflte a administração ou a terceiros, dccorrontcs dc sua culpa ou dolo na

execução do contrato nâo excluindo ou reduzindo esa responsabilidade em face da liscalização ou acompanhamento
efetuado pela Secretaria Municipal de Administraçâo;
h) RepaÍe, cordgir ou substiurir, as suas expeísas, no tolal ou em paÍte, o objeio deste conúaio em que se verificarem
viçios, dçfeitos ou inmrreções resultmtes da exgcução.

CLASULA DECIMA ÍRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou paÍcial, poÍ paíe da CONTRATADA, de qualquer das obrigaçõcs ora estabelecidas, sujeitaní a

CONTRATADA as sanções pÍevistas na tÉi Federal n" 8.666/93, aplicando nos anigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO O atraso injusúficado no cumprimento do objeto destÊ Contrato su.ioitará a CONTRATADA, à multa de

mora coÍÍespoodente a 0,3% (três centesimos por c€nto) ao dia, sobÍe o valoÍ do forneçimento. ate o limite de l0l" (dez poÍ csnto).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Alçm da multa iÍdicada tro paÍágÍafo antcrior, a CONTRATANTE @erá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRÀTADA, na hiÉtcse de inexecução total ou parcial do Contralo, as següintes san@s:

a) Advertência;
b) Multa de l0 o/o (dez poÍ c€nto) sobre o valoÍ do Contrato:
c) Suspensío temporr{úa de participação em licitação e impedimeúo de contratar com a administmção, por
prazo não zuperior a 02 (dois) aos;
d) Dcdrriçto de inidoneidade para licitar ou cqltÉtar com a Administração Pública enquarúo perduraÍem os

motivos daeÍmina[tes da pnniçâo.

e) As ssrções previstas nas alíneas "a",'t" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a prevista na

alínea "b''.

,o/ Çloc:r t4
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PARI{GRAFO TERCEIRO - Apoe a aplicação de qualquer poatidadç será feita commicação escrita à CONTRATADÂ e publicada
no jomal OÍicial do E*ado ou DOU, comtando o frrndamento legal, cxcluídas os casos de aplicação das penalidades de advsrtências e
multa de mora.

CLÁSULA DÉCIMÂ SEGUNDA. DA REscI§Ão
A ilexccução üotal ou parçial deste cortsalo enseja a sua rescisão. com as conseqüência coohaÍuais e as previstas cm lci.
Constituem motivos püa a rescisâo desie Contrato:

a) - o não cumpÍimsÍlto de cláusulas contrahais, especificações. projetos ou prarros:
b) - o cumprimento irregular de cláusulas cont ahrais, especiÊcaçõe§, p.ojetos e pra@s:
c) - a lentidão do seu çumprimento, lwando a CONTRÂTANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão
da obr4 do serviço ou do fomecimeoto, nos prazos esúpulados:
d) - o atraso injuslificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisaçâo do fomecimento, sem justa causa e previa comunicaçâo à CONTRATANTE;
0 - a subcontrataçâo total ou parcial do s€n objelo, a associaçâo da CONTRÁTADA com outr€m, a s€ssâo ou
transfeÉncia to{al ou prcial, bem como a firsão, cisão ou incoÍporação não admitidas no edital e no cotrtrato;
g) - o dcsatendimenio das deteÍminações regulares eoaradas pelo servidor a comissfu designada para

v acompanhar e fiscalizar I sua cxecüção- assim como as Secretaria Municipal de Sccrctaria Municipal de
A dmin istraçào:
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execuçâo, anotadas na forma do § l'do aí. 67 dosta LÉi Fodcral
n'8.66í93:
i) - a decretaçâo ou a inslauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimeno da CONTRATADAT
k) - a altcração social ou a rnodificação da finalidade ou da eshutura da CONTRATADA, que prejudique a

oxesução do contsato;
l) - razões de interesse prÍblico, de alta relcvârcia c amplo coúecimenlo, justificadas e determinadas p€la

má\ima autoridade dí esfera administrativa a que estii subordinado a CONTRATANTE e examdas no proc€sso

adminisraivo a que se refere o conlrato;
m) - a srpressão, por paí,c da CONTRATANTE, compras, acarÍÊtedo modiücação do valor inicial do contrato
aleú do limile permitido no § l' do aÍt. 65 desia leii
n) - a suspensâo de sua execução, por ordem escrilâ da CONTRATANTE, por pÍa"o superior a 120 (cento e
viote) dias, salvo em caso de calamidade pública, gÍavc pertnbaçtu da oÍdem intema ou guena, ou ainda por
repeúdas suspensões que totalizem o flesÍno pÍazo, indeÍ,€ndeÍItEmerlle do
pagameDto obrigatorio de indenizações pelas sucessivas € contrdualmente imprcvislas desmobitizações e

mobilizações e outras previslas, asseguÍado a CONTRÀTADA, ness€s casos, o direilo de optar pela suspensão

do cumprimenúo das obrigações assumídas ató que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagame[tos devidos pela CONTRÂTANE deconentes dos
fomecimenlos já Íocebidos salvo em caso de cal amidade pública, grave perturbação da ordem intema ou guena.
ass€gurado a CONTRATADA o direito dc optar p€la suspensão do cumprimenlo de suas obrigações até quc

v seja normalizada a siunçâo;

PAfuiGRÁFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão conlrahral scrão formalmente moúvadc úos autos do processo, assegurando o

contraditorio e a ampla defesa.

PARÁGRÂFO §EGUNDO - A rescisão dostç Contratro poderá ser
a) determinada por ato unilateÍal e escÍilo da Administração nos casos orumerados nas alineas 'a' a 'i' desta

cláusula:
b) amigável, por acordo entso as pütes, reduzidas a termo no pÍocesso da licitaçâo, desde que haja
coneniência para a CONTRATAN TE;
judicialmente, nos lerÍnos da legislagão.

cLÁsULA DÉCIMA TERCEIRÂ. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os seniços dcverão ser entreguçs conforme Cronograma constanÍe nos ancxos planilhas orçamentitias, paíe intsgrante deste-

PARIGRAFO PRIMEIRO - O objeto do c!Ítrato será recebido conforme Cláusrla Décima, ssÍrdo que os seniços que nâo

satisfizerem as condi@ citadas na propoeta e no edital serâo recusados e colocados a dispo§ção da CONTRATÀDA, para serem
conigidos, dentro do prazo estabelecidos entÍe as paÍtes;

PAtuiGRÁFO SEGUNDO - A critério da PreGitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá scr concedido novo pÍaz) paÍa
rccebimenúo dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela ? vez, o contrato F)derá ser rescindido A CONTRATADA será notiftcada
para regularizar no prazo Matimo dc 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades pÍeyistls no Art. 87 da Ld no

8.6óóD3;

CLÁSULA DÉCIMA QTII{TA . DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá s€r alterado, com as def idas justificaívas, no caso previsto oo art. da l,ôi n' 8.666/93.
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PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

ALIDADE

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO -
CilPJ: 06.125.389/0OO1-88

Vtr§TN:
SAO BERÍ{ARDO/M

CLÁUSULA DÉCIMÁ SEXTÁ - DA PUBLICACÃo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, conlados da s:ua assinatuÍa, a CONTRATANTE providenciará a publicação em resumo, do prescnte

Contlalo.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o preseirte instÍuÍDento lavrado em 3 (bies) vias
de igual teor e forma, assinado p€la parúes e testemuhas abaixo.

sÀo BERNARDo(MA), ----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
CONTRATANTE

..-.----
4

CNP]
CONTRATADA

,TESTEMUNHAS

2'

CPF

1"

CLÁUSULA SÉTIMA. DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maraúão, seÍá o competenle para dirimir dúvidas ou p€ndênçiôs rcsu.ltantes

deste Conhaúo.

CPF

I


