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PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2OI9IOOO3

(Contralaçiio, de enpresa para fornecimento parcelalo d.e gêneros alimentícios), através tlo SISTEMÁ
DE REGISTRO DE PREÇOS, destinodos ao otenümento da Secrettria de sssistência social para
fornecimento de Cestus Básicas, para famílias carentes do Município de Siio Bernardo - MA|

A PrefeituÍa Municipal de São Bemardo, Estado do Maranhão, aúaves da Pregoeira oficial designado pela
Portaria no 003 de janeiro de 2019, torna públicq para conhecimento dos interessados, que se encontra
aberto processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP PARA REGISTRO DE PREÇO,
tipo MENOR PREÇO UNITARIO, o referido Pregão será regido pela Lei n' 10.520, de 17 de julho de
2002, regulamentada pelo Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos n' 3.693, de
20 de dezembro de 2000 e Lei Complementar n". 12312006 e pela Lei n" 8.666, de 2l de junho de 1993,
subsidiariamente, e ainda, pelâs condições e exigências estâbelecidas neste edital.

Os documentos de credenciamento, a declaÍação de atendimento aos requisitos de húilitação, a proposta
de preços (envelope l) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endereço
acima citado. ate às 08:uO horas do dia 07 de novembro de 20 lq. ou no primeiro dia úlil subseqúenre, na
hipôtese de não haver expediente naquela dat4 ocasião em que se dará inicio ao credenciamento dos
licitantes e aos demais procedimentos pertinentes.

I - I)O OU.|ETO

1.1 - o pre§entê Prêgão Pfeseícial - sRF tem côÍiiô ôbjêto a coÍitiataçãô, dê empiê§â pâiei fornecimeíto
parcelado de gêneros alimentícios, atraves do sistema de registro de preços, destinados ao atendimento da

Secretaria de assistência social para fcn'necimento de Cestas Básicas para famílias carentes do Municipio
de Sào Bemardo, Estado do Maranhão.

2 _ DOS ÁNEXOS

2.1 -Fazem parte integÍante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementaÍes entre si

ANEXO I Termo de Referência;
ANEXO II - Formulário Padrão de Propostâs de Preços;

ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamenlo:
ANEXO IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica);
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP
ANEXO Vl Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitação;
ANEXO WI - Minuta de Contrato.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1 Foderão panicipar da presente licitaçáo quaisquer empresas iegalmente constituidas. do ramo de

atividade compativel com o objao da licitação, corforme o iteÍn 6 - Anexo I - Termo de Referencia e que
se apresentarem, até às 08:00 horas do dia 07 de novembro de 2019 A Pregoeira, em sessão pública, no
endeÍeço constante no prqâmbulo deste edital:
e) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes I e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de húilitação para participar do presente procedimento
licitatófiÕ, coífôfúê ifltidêlci aÍtexô, eift §êparadô dôs eÍi!€lope§ I e 2;
c) a proposl.a de preços (envelope l) ,

d) os documentos de habilitação (envelope 2).

3.2 - Nâo poderão paúicipar desta licitaçâo as empresas:

MOOTUOADE 2 P,z rrtrP

-\-

ABERTURA: 07 de novembro de 2019, às 08:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitação Pça Bemardo Coelho de Almeida 863 - Centro - São
Bemardo-Ma.
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4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em
farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que
cartório competente, ou conferido por membros da equipe de apoio, inclus
decorrer da sessão de licitação, ou putrlicação em órgão da imprensa oflcial, obs
respectivos prazos de validade;

tQíc:or
c

2

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/00O1-88

3.2.1 Cuja falência tenha sido decretad4 em concurso de credores, em dissolução, em liquidaçâo e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.2 Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indiret4 Federal, estadual ou Municipal, regido pela Lei n' 8.666/93, salvo as já
reabilitadas.
3.2.3 é vedada, a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou pronogação de contrato com empresa
que venha a contratar empregado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro graq inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, do
poder público municipal.
3.2.4 - EmpÍesas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Aúvidades Econômicas) compatível
com o objeto da licitaçào.

4 _ D0 CREDENCIÁMENTO

4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença da Pregoeira, será
realizado o credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tânto, obrigatoriamente,
será necessáiia a apfesentação dos §eguirites docuÍirentos:

4,1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo
eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado,
devidamente registrado,em setratando desociedades comerciais,e,no caso desociedades poraçôes,
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for
representado por pessoã que estãtutãriãmente tenhã pôdcr para tãI, cÕmprovando esta capacidadc
jurídica;

4,1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser
utilizado o modelo anexo a este editãl, estâbelecendo poderes para representar o licitânte,
expressamente quanto à formulação de lances verbais e a praticar todos os demais atos inerentes ao

Pregão, acompanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1.1;

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução
Normativa nq 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de
Comércio - DNRC, exigrda somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
complementar na L23, de 14/L2/2OO6, COM DATA DE EM ISSÀO A PARTIR DE MAIO DE 2011.

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

4.2 - O representante da licitante presente à sessão deverá entregar a Pregoeira o documento de
credenciamento iuntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPf da empresa
atualizado, bem como a declaração de atendimento aos requis
envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação"

itos de habilitação, arado dos

os quals
da por

oetra no
os sempre os

4.4 - A cada licitante que participar do certâme será permitido somente um representante para se
manifestar em nome do represêntâdo, desde que autorizado por documento de habilitação legal,
vedada à participação de qualquer interessado representando mais de um licitante.

4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inüabilizará a participação do

l,
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(s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas
como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo
de se manifestâr ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltândo que quando a

documentação de credenciamento estiver, por Iapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o
respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e reürá-la, lacrando-o
em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a

disputa;

4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na propostâ escrita,
para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.7 - Recomenda-se que todos os representantes dos licitântes permaneçam na sessão até a

conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito
ao recurso.

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

5 _ DA PRoPOSTA DE PREÇOS

A hegoeira da Pr{eiaru Municipal de Sõo Berrurdo
Pregõo Presenciol SRP n' 020/2019
Processo AdministruÍivo n'. 201 91000i
Envelope I - PROPOSTÁ DE PREÇOS (raaão social ou none conercial do licitante e endereço)

5.1.2 - Prcenchcr, nec!$rrirmcntc, m scguintcs rcquhitos:
a) ser datilografada ou impressa atraves de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações minimas do objeto, conforme especifica@s constantes do Anexo I;
c) conter a cotâção de preço unitário e glóal, em real, incluidos todos os impostos, tâxas e demais encaÍgos
pertinentest
d) estar datada e assinada por pessoa juÍidicamente habilitada, de ac€itação tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a

nota fiscal referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa. indispenúvel para efeito de

empenho da despesa e Íeâlizâção do pagamento nos termos deste edital;

5.2 - Não seÉ aceita ofeÍta de produto coÍn caracterísicas diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.

5.3 - A apÍesentação dâs propostas implicaú plana âceilâçãq por paÍte da licitantg das condições
estabel ecidas neste edital

5.4 - Os preços apres$tados devem:
a) refletiÍ os de mercado no momenlo;
b) compÍeender todas as despesas incidentes
fÍetes, seguros etc.;

sóÍe o ójeto licitado, tais como im fas, taxas,

c) a falta de assinanrra e/ou rubrica na prqosta @erá ser zupÍida pelo Í€presentante legal da licitante no
curso da sessâo:

d) havendo divergência entre valmedpercentrais grafadm numericamerte e os grafados por extenso, serão

considerados válidm os valoÍes por ext€Írso;
e) indicação dos dados bancárioc da pessoa juridica (agàcia coüa coÍente e banco). A falta de tal
informação, poderá ser srprida poceriamente, caso o licitante venha se sagrar venceda do certame;

S.5 O prazô de validadê dâ proposia seiá dê 60 (sessentâ) diâs, a iraflir da data corisÍititê nô subilem 3.1;
5.6 - Uma vez úertas as propostas" não serão admiüdos cancelameartos, Íetificações de valoes, alterações
otr altemativas nas condiçõeJespecifica@s esipladas. Não s€rão consideradas as propostas que
contenham entreliúas, emendas, rasrras ou brxrões que não estejam ressalvados;

I
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5.1 - A proposta de preços deverá:
5. 1.1 - Ser apÍesentada em ervelope lacrado, trazendo em sua pane externa dizeres como os seguintes
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5.7 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas
no subitem 14.6 e 14.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante.

6 - DA HABILITAçÃO
A Pregoeira da @einra Municipal de Sda Bernardo
hegdo Presencial SW n' 020/2019
Processo Administratito n'. 201 91 0003
Envelope 2 - HABILITÁÇÃO Oazio sociat ou none comercial do licinne e endereço)

6,1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentar a

documentâção de Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) vla, no flVfiÓpn n OZ,

devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste
editâ1.

6.2 Encerrada a etâpa competitiva e ordenada as ofertas, a Pregoeira procederá a abertura dos
envelopes contendo os documentos de habilitáÉo da licitante que apresentou a melhor proposta,
procedendo a sua habilitação ou inabilitâçào.

6.3. - Relativos à habilitaÉo iuúdica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa indiüdual;
b) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedade comerciais, g no caso de sociedades por açôes, acompanhando de documentos de
êleiçâo de Seüs adiniriistradoréi;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e EspecÍfica da |UNTÁ COMERCIAL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) - Dêcrêto dê autorizaçãô, êm sê tratando dê êÍhptêsa ou sociêdadê êstrangêira êm funcioramento
no paÍs, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.

6.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscál
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídica (CNPll;
b) Prova de inscrifo no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o ob.ieto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

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

. Certidâo Negativa de Débito Fiscâl (CND)

. Certidão Negativa de Inscrição na DÍvidaAtiva.
c.3J faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal

. Certidão quanto à Dívida Ativa do MunicÍpio

. Certidão Ne8ativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN

r Âlvará de Localização e Funcionamcflto;
o Alvará sanitário Estadual ou Municipal

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

e) CNDT .. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento àLel12.440 /2OIl
e à Resolução Adminisüativa É 1.47O/2Ol,., expedido pelo portal do Tribunal Superior do
Trãbalho, www.tstrus.br/cartidão, atualizado o ãrt.z9, v da Lei 8.666/93.

6.3.2. QUALTFTCAçÃO rÉCNrCa:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em
características com o objeto da licitação, mediante a âpresentação de atestado fornecido por pessoa

p
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jurÍdica de direito público ou privado, devidamente reconhecida Íirma em cartório e acompanhado
de nota Íiscal.

6.3.3 - Relativos à qualificaÉo econômico-financeira:

al. Certidão Negativa de Falência e Co ncoÍdata expedida pelo distribuidor da sede da licitante,
ou de execuio patdmonial, emitida ate 60 (sessenta) dias antês da data de êntrega dos
envelopes.

b) Balanço Patrimoniale demonstrações contábeis exigíveis nos termos da lei, que comprovem a boa
situação financeira do licitánte, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios-

f) O balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regular junto ao seu conselho de
Classe e se apresentar conforme abaixo: e comprovar a boa situação nnanceira da empresa licitante
será demonsfada através de índice Íinanceiro, utilizando a fórmula abaixo, cujo o resultado deverâo
estár de acordo com os valores estabelecidos;

ILC= Ativo Circulante > 1,0
Passivo Circulante

ILG= Ativo Circulante + Realizávela Loneo Prazo > 1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

l - Publicados em Diário Oficial ou;
Il - Publicados em jornal de Brande circulaçâo ou;
Ill - ie§istiãdo§ Àâ fuirta Coiúeiéial da sede ou doihicílio da licitantt ou;
IV - Por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitânte, na
forma da IN n065 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC de 01 de agosto de
1997 , aÍL 6q, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando
for apresentado o original do Diário, para cotejo pela Pregoeira, fica dispensada a inclusão na
documentação dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão.

f.2) Quando o balanço patrimonial estiver encerado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação dos documentos, poderá apresentáJo atualizado através da variação da Unidade Fiscal
de Referência (UFIR) do mês do enceramento, devendo indicar a data da atualização.

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

f.4) 0s índices de que trata o subitem "f, item 6.3.3 serão calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a
indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabili

f.5) Aos demais tipos societarios, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresd da cópia
órgão dedo termo de abertura e de encerramento do livro diário, devidamente registra

registro de Comércio, onde é extraído o balanço patrimonial, para fins de
informações.

ção das

g) Certidão simplificada da Iunta Comercial do Estado do Maranhão - IUCEMA, de acordo com o art
1q do decreto nq 21.040/2005, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão,
referente a esse ano.

h) No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federação, terá que apresentar a

certidão simplificada da lunta comercial do Estado, sede da empresa.

) (./

f.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial ê demonstrâções
contábeis assim apresentados:
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h.1). Deverá conter o Selo da habilitaqao ProÍissional - DHP e/ou anexar o Certificado de
Regularidade Profissional, expedida pelo Conselho Regional, e dentro de sua
validade.

h.2J. Termo de abertura e encerramento

6.3.4 - Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentação
Complementar), declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as
penalidades cabÍveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art.32 § 2q, da
Lei 8,666/93 (modelo anexo)
a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123 /2006,
possuir alguma restrição na documentâção referente à regularidade fiscal, esta deverá ser
mencionada, como ressalva, na supracitada declaração;
b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do Art. ,e, XXXIll, da aonstituição Federal e Art.
27,V, da Lei 8.666/93 (modelo anexo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores
públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão. (modelo anexo);

6.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo
de cópla autenticada por cartório competente ou publicaçâo em órgâo da imprensa oficial,
observados semprà os respectivos prazos de validade; não poderão ser em hipótese nenhuma
autenticada por servidor desta Comissão.

6.5.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deveÉo estar com o número do CNPI da
matriz. ou;

6.5.2 - Se o licitânte for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial,
bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento
dos encargos cêntralizadô, dêvêndo, destâ forma, apresentâr o documento comprobatório de
autorização para a centralização, ou;

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

6.5.4 - Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPI da filial aqueles
documentos que, pela própria natureza, forem emiúdos somente em nome da matriz;

6.6 - 0 não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as con
previstas nos subitens 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitánte;;

7_DOPROCEDI IENTO

7.1 No dia, hora e local designados neste instrumenlo, na presenÇa dos interesudos ou seus
legais, A Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos req SITOS

de habilitação, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope l) e os documentos de habilitação
(envelope 2);

7.2 - depois da hora marcad4 nenhum documento e/ou proposta seÍão recebidos pela Pregoeirao pelo que
se recomenda que todos os inteÍessados em participar da licitação estejam no local designado l5 (quinze)
minutos antes do referido horáriq bem como de propostas/documentação que não se façam acompanhar de
representante do licitante devidamente credenciado;

PR0CE§SO rrrz9ít c r ?
I

t-

6.5 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com
o número do CNPI e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:
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7.3 Após a veriÍicação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço,
descl assifi cado-se as incompaíveis;

7.4 No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços ale 107o (dez por cento) superiores àquela poderão
fazer novos lances veóais e sucessivos, em valores distintos e decresc€ntes, até a proclamação do vencedor,

7.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na

ordem decrescente dos preços,

7.4.2 - Dos lances ofertados não cúerá retratação,

7.5 - não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores
das melhores propostas, ate o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam os preços oferecidos (havendo empate nesta condição todos participarãô da etapa de lances verbais);

7.6 - em seguida será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão
ser formulados de forma sucessiva" em valores distintos e decrescentes;

7.7 - A Pregoeira convidará indiüdualmente os licitantes classihcados, de forma seqüencial, a apresentar
Ianees verbais, a paÍtiÍ do autor da proposta classificada de maior prço e os demais, em ordem deerescente
de valor.

7.E - A desi stência em spres€ntar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na manutenção
do último preço apresentado pelo licitantq paÍa efeito de ordena€o das propostas;

7.9 - Caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a conúalaFo,

7.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentâr novos lancesi

7.11 - Declaradâ encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menoÍ preço
apresenmdo. A Pregoeira verificara a ocorrência do ernpare previsto no item 10.5 deste Êdital. para em

seguida, examinar a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito;

7,12 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, A PregoeiÍa procederá à abertura do envelope
contendo os documenlos de habilitação apenas do licitâÍrte que apresentou a melhor proposta, para
verificaçãô do atendiineíto das condiçeEs fixadas no edital;

suc€ssivamente, até que um licitante, dentre aquel€s que participaram da etapa de lances veóais, a

condições fixadas neste edital;

7,14 Nas situações preüstas nos subitens 7.9, 7.1I e 7.13, A Pregoeira poderá negociar di
o pÍoponente para que seja obtido preço melhor;

7.15 - VeÍificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos licitantes
sendo declarado vencedor e adjudicatrí,rio aquele que oorpar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o objeto
do certame,

7.16 - A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de
Habilitação", durante prazo de validade das proposas (60 dias a contar da apresentação no certame). Após,
as empresâs poderão Íetirá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inuülização dos mesmos. Os

I

7.13 - No caso de inabilitação do proponente que tiveÍ apresentado a melhor oferta, serão analisados os
documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim
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8 _ DO RECEBIMENTO
8.1 De acordo com a necessidade verificada pela Secretaria requisitante" e seguintes do Anexo I - Termo

de Referência deste Edital.

9. _ DO REGISiR? DE PREÇOS

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

9.2 - a Ãl, ds Registtô dê Prêços e um documentô vinculativo, obrigacional, com as condiçôes de
compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fomecedores e
órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas
propostas aduádas;

9.3 - órgão Gerenciador e todo órgão ou entidade da Administração Pública responúvel pela condução do
conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem çomo, pelo gerenciamento da futurs Ats
de Registro de Preços;

9.4 órgão Participante é todo órgão ou entidade dâ Administração Pública que participa do procedimento
licitâtório para Registro de Preços, bem como integÍante da futuÍa Ata de Registro de Preços;

9.5 - o Órgão Gerenciador do presente RegistÍo de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bemardo,
atraves da Secretaria Municipal de Administração e setor de Compras da Prefeitura Municipal.

9.ó - o presente Registro de Preços terá va.lidade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura e
publicação da respectiva Ata de RegistÍo de Preços:

9.1 a existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderào advir. faculmndose a realizaçào de procedimento especifico para a aquisiçâo pretendida. sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fomecimento em igualdade de condições;

9.t - este Registro de Preços, durante sua vigênci4 poderá ser utilizado por qualquer ôrgão da
Administração Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condi@o de órgão
participante do presente certame licitatóÍio, mediante previa consulta ao ôrgão gerenciador. O quantitativo
decorrente das adesões à atâ de registro de preços não poderá excpder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente
cômprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente;

9.9 - homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitada a
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registÍados, convocará os p para

emassinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se

compromisso formal de fomecimento nas condiçôes estabelecidas, observados os requisitos de cidade
e economicidade:

9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições conti
da Lei 8 666/93

no art. 65.

10. DO JAI,GÁMENTO DAS PROPOSTAS

l0.l - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em estrita observância do disposto no inciso
V do art. 8" do Decreto n' 3.555/2000; 10.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as

exigências e condições deste edital;

licitantes que não se húilitarem para ofertar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde que
não haja manifestação de interposição de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes;

7.17 - Da Sesúo Pública será lavrada ala circunstanciada, sendo esta assinada pela Pregoeira e por todos
os licitantes presentes.
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10.3 - Será considerada mais vantajosa para a Administração e, mnsequentemente. classiflrcada em
primeiro lugar, as propostas que, satisfazerdo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o
preço máximo aceitável pela Administração.

10.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances
verbais, se lor o caso, A Pregoeira procederá ao desempate, atraves de sorteio, na forma do disposto no §
2' do artigo 45 da Lei n' 8.666/93;

10.5- SeÍá assegurad4 como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas
ME e empresas de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:

10.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte sejam iguais o! até 5o/o (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada;

10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
â) a microempresâ ou empiesa de pequeno portê inais bem classificada será convocada para apresentar
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão,
b) não ocorrendo a contratação da micro€mpresâ ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a' deste
item, serão convocadas as remanescenles que porventura se enquadrem na hipótese do subitem l0 5.l, na
ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito;
e) no caso de equivalêneia dos valores apÍesenledos pelâs micÍoempresas e empresas de pequeno porte qug
se encontrem nos intervalos estabelecido no subitem 10.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipotese da nãG.contratâção nos termos previstos na letra "a' deste item, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno poíe;

10.5.! no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá
este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecení o valor unitário.

11 _ DO DIREITO DE PETIÇÃO

It.l - No pÍazo de ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada paÍa recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitrr esclarecimentos, providências ou impugnar este instrumento convocatório, cuja
petição deverá ser dirigida A Pregoeira.

11.1.1 - caberá A Pregoeira decidir sobre a petição no pÍazo de 24 (vinte e quatro) horas,

11.1.2 acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data pâra a reâlizâção do certame;
11.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razôes, quando Ihe será concedido o prazo de
03 (três) dias úteis para a apÍesenlação das razões do recurso, podendojuntar memoriais, fi

)
PREFEITURA MUI{ÍCIPAT DE SAO BERNARD

ESTADO DO MARAT{HÃO
CÍ{PJ: 06.125.389/0001-88

S

alicitantes desde logo intimados paÍa apresentar contra razões em igual número de dias, q
correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos altos;

11.3 - (s) recursds), que não terá (ão) efeito srspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoÍid OI,

Prefeita Municipal, por intermédio da Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (ctnco) dias
úteis ou, nesse periodo, encaminha-lo (s) à autoridade superioq devidamente informado, para apreciação e

decisão, no mesmo prazo;

ll.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamerto,

11.5 - Decididos os recuÍsos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoÍidade competente
homologará o resultado da licitação, e autorizâÍâ respeitada a oÍdem de classificação e a quantidade de
fornecedores.

com
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I1.6 - A falta de manifestação imediatâ e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor;

12 - DO PAGÁMENTO

l2.l - O pagamento será efetuado nos termos do mntrato de fomecimento

12.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercício de 2019

13. DAS PENALIDADE,I

13.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará
sujeita às penalidades previstas no art. 7' dàLei 10.520/2002 bem como dos arts. 86 e 87 da Lei n'. 8.666/93.

13.2 - A recusa do adjudicatário em atender qualquer convocação prevista neste instrumento convocatório
sujeitará o mesmo âs penalidades, garanúda préüa defesa em regular processo administrativo, a ser
conduzido pela área competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do diÍeito de participaÍ do pregão eÍn tela,

b) outras penalidades na forma da Lei;

13.4 - o licitante que ensejar o retaÍdamento da execução da licitação, não mantiveÍ a propostq comportar-
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou comeler fraude fiscal, garantido o direito previo da citação
e da ampla defes4 ficará impedido de licitar e contrataÍ com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de

fornecêdores dô Município;

13.5 a não-regulariza@o da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acim4 implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuizo das sanções preüstas acim4 sendo facultado a Secretaria de

Administração da Prefeitura Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para prestação do serviço ora licitado ou revogar a licitação.

13.6 Demais penalidadeJsanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste

edital dou seus anexos estão disciplinadas no item 9 "DAS SANÇÕES", do Anexo I deste edital

14 _ DAS DISPOSIÇôES FINÁIS
14.1 - Após a declaração do vencedor da licitaçãq não havendo manifestação dos licitantes quanto à

intenção de interposição de recurso, A Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será

submetido à homologação pela PÍefeita Municipal;

14.1.t - no caso de interposição de Íecurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo,
incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado;

14,2 - A Administração poderá revogaÍ a licitação por Íazões de interesse público fato
superveniente devidamente compÍovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, anulá-
la por ilegalidade, de oficio ou por pÍovocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidament€
fundamentado, nos termos do artigo 18 do Decreto n" 3.555/2000;

14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos desle edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção,
venha, após j ulgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem;

14.4 - A paíicipação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e

condiçôes, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias üteis:

-_--+-
PROCE§SO

MODALIDADE

13.3 - O valor resultante da aplicação da multa prevista será cobrado pela via administraüv4 devendo ser
recolhida no prazo máximo de l0 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou,
se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório
e ampla defesa,
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14.5 - A Pregoeir4 em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou
complementar a instrução do processo;

14.6 - Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros materiais na
propostâ ou da documentação. desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitaçeo
e o entendimento da pÍoposta e que não firam os direitos dos demais licitantes;

14.7 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretâdas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não compÍometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança do fornecimento dos materiais.

14.8 na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos
requisitos de habilitação, bern como qualquer outÍo documento peninente à proposta de preços dentro do
envelope de habilitação, ou vice vers4 o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante
que estará autorizado a abri-lo e retirála, Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se

encontra no recintq aplicando-se por analogia o disposto no subitem 4.5 acima;

r4.9 - O adjudicatário óriga-se a aceitar, nas mesmas condições da propost4 os acréscimos ou supressôes
do valor inicial atualizado do objeto da presente licitaçãq nos termos do art. 65, § 1", da Lei n' 8.666/93;

14.10 - Os casos omissos nesta licitâção serão resolvidos pela Pregoeira, que se baseará nas disposições
contidas nas legislações citadas no preâmbulo desle edita.l;

14.11 - Os autos do respectivo proc€sso administrativo que originou este edital estão com vista franqueada
aos interessados na licitação;

14.12 - A não-regulariza$o da documentação, no prazo previsto no zubitem 6.2.1 acim4 implicará
decadência do direito à contÍataçãq sem prejuizo das san@s previstas no item 13 acima, sendo facultado
a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.

14.13 O extrato de aviso desta licitação no DiáLrio Oficial do Estado do MA

Informações adicionai pela Pregoeira na sala da Comissão
Permanente de Licitâção nos horários d
das 0E:30 às 12:00 horas.

refeitura Municipal de segunda a sexta-feira

São Bernardo - MA, I I de outubro de 2019

EL S A. LIMA
Ía

I
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ANEXO t
rcnuo on nnrpnÊuctA DESCrJÇÃo Do oBJETo MATERTATs DE LrMpEzA

1, DO OBJETO

ContÍatação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios parcelados, atÍaves do Sistema de
Registro de Preços, paÍa atendimento da Prefeitura Municipal de São Bemardo.

2. DA JUSTIFICATIVA

A Presente aquisição se justifica pela necessidade de atender programas elúorados pela secretaria de
assistência social, visando atender a demanda durante o exercicios 2019/2020.

3. DAS ESPECIFICAÇõES

3.1. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS:

Valor total: 1.811.300,00 ( um milhão oitocentos e oÍze mil trezentos Íeais)

4. DO CRITÉNO DE JULGAMENTO

4.1- O Julgamento das propostas referentes ao prqJão em tela (gêneros alimenticios) obedecerá ao criterio
de menor preço unitá,rio.
4.2 - O critério dejulgameato das propostas será pelo menor pre4o unitário.

5. DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses a contar dâ datâ da assinatura da At " na forma da Lei no

8.666/93, condicionada sua eficácia à publicação no Dário Oficial do Estado - MA.

6. DAS CONDIÇÕES DE FORAIECIMENTO/ENTREGA DOS PRODI]TOS

0s produtos serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da
deCONTRATANTE e deverão ser entregues em até 02 (dois) dias úteis após a o

Íornecimento/pedido, na sede do município de São Bernardo;

6.2,A Fiscalização e aceitação do obieto será do órgão responsável pelos atos de lee
administração do contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores idade
Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos serão recebid
conferidas as especificações, quantidades e prazo de validade dos mesmos;

de

6.3. Só serâo aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações
exigidas, estando sua aceitâção condicionada à deüda fiscalização dos agentes competentes. Não
serão aceitos produtos cujos preços unitários excedam o valor médio encontrado no mercado.

6,7. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

6.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a

especificação;

I Arroz Branco Tipo 2 - Fardo com
30 unidades pacote de I kg

kg
I18.000.00 4,13

487.733.33

2 kg
l18.000,00 11,22

1.323 .566.6'7

l.8l1.300.00

>i

Frango congelado.
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7. CIÁSSI F ICÁ Ç.ÃO O RÇAM EN TÁ RIA

08.122.0050.2073.0000 Manutenção da Secretaria de Assistência social
339030.000 - Material de consumo

08.243.0835.2094.0000 ManutenÉo dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculo-
SCFV

339030.000 - Material de consumo

S. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

&f, A CONTRÁTADA deve apresentaÍ, após o recebimento definiívo do objeto, nota fiscal/fatura de
serviços, em 2 (duas) üas, anitidas e entregues ao setor Íesponúvel pela fiscalização do contrato, para fins
de liquidação e pagamento da execução do serviço.

a) certidões ou certificados de regularidadejunto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (CRF) e à Cenidão Negaúva de Débitos Trabalhistas;
b) declaração de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições -
SIMPLES, se for o caso;

8.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
protocolização da nota hscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem
bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA.

E.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: a)
atestaÉo de conformidade do serviço executado, b) apresentação da comprobaÉo discriminada no item I

E.4. O CONTRATANTE pode deduzir do montanle a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADÀ nos termos deste termo de referência.

E.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tantq fica convencionado que os enc{rÍgos moratórios devidos pelo CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota Íiscal/fatur4 são calculados
por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM=IxNxVP,onde: EM = Encargos moratórios, N =
Número de dias entre a dala preüsta para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP: Valor da parcela
ern atraso. I: IÍrdicê dê compênsÍição fiíaÍicêila = 0,0001ó438, Írssirh apurado: I=365iI=3656/100 l=
0,00016438 Onde i : taxa percentual anual no valor de 60%

g. DAS SANÇõES:

9.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.' 8.666/1993, no artigo T da Lei 10.52012002 e

28 do Decreto no 3.555/2000, a CONTRATADA ficaÍá sujeita à aplicação de multas. a serem
no prazo de l0 (dez) dias, contados da notificaçãq conforme as infrações cometidas e o grau de
respectivo, indicados abaixo:

9.1.1 l% (um por cento) do valor licitado, por dia de atraso na assinatura da Ata, até o máximo de 2@/o

(vinte por cento). O atraso supeÍior a 20 (ünte) dias corridos configurará a inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuizo da rescisão unilateral da avença;

9.1.2 Multa de 20plo do valor empenhado, quando a CONTRATADA: a) Incorrer na inexecução total das
obrigações assumidas, b) transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e

expressa anuência da CONTRATANTE; c) fraudar no fomecimento do objeto da contratação; d) apresentaÍ
comportâmento inidôneo;

9.2 - Abastecer os veículos com produtos em desacordo com as noÍnas expedidas pelos órgão oficiais
competentes, sujeitaÍá â CONTRAÍADA de multa de I Oolo(dez por cenro) do valor do contrato e reparação
dos danos causados no(s) veiculo(s), sem prejuizo das demais sanções previstas na legislaçâo em vigor.
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9.3. Para os fins do item 2 alínea "d" reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n." 8.666/1993.

9.4. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao beneficiário da nota de

empenho.

9.5. Se o valor do pagamento for insuficientg fica o bene{iciário da nota de empenho obrigado a recolher
a importância devida no prazo de l5 (quinze) dias, contatos da comunica@o oficial.

9.6. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente as penas de:

a) suspenúo temporária do direito de licitar e impedimento de contrataÍ com o Municipio de São
Bernardo, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

b) declaração de inidoneidade paÍa licitaÍ e contrataÍ com a Administração Pública do Estado do
Maranhão, por prazo não zuperior a 5 (cinco) anos;

9.7 Será remetida à Central de Compras do Município de São Bemardo, cópia do ato que aplicar a

panalidade de declaração de inidoneidade ou da decisão fina.l do recurso inteÍposto pela CONTRATADA,
a fim de que seja aveôada a penalização no Registro Cadastral.

IO. DOS ENCARGOS DAS P,4RTES:

10.1. As paÍtes devem cumprir fielmente as obriga@s assumidas, respondendo pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.
10.2. O benehciário da nota de empenho deve:
â) manter, durante a vigência do avençado, as condi@s de habilita$o exigidas na licitação, devendo

comunicar ao Município de São Bemardo a supervaniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condições;
b) reparar, corrigir, remover, reconstruiÍ ou substituir, às zuas expensas, no totâl ou em parte, o objeto do

contrato em que se verihcarem vicios, defeitos ou incoÍreções;
c) responder pelos danos causados diretamente ao Municipio de São Bemardo ou a lerceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo fomecimento do objeto e nâ prestação da garantia;
d) Íespeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Prefeitura Municipal.
10.3. São expressamente vedadas ao beneficiário da nota de emperho:
s) a veiculaçào de publicidade acerca deste fomecimento e da respectiva prestaçáo da garanüa- salvo se

houver prévia autorização escrita da Prefeitura Municipal,
b) a subcontratação para a execução do fornecimento do objeto;
c) a contratação de servidor penencente ao quadro de pessoal do Municipio de São Bernardo, durante a
vigência desta avença.
10.4. O Município deve:
â) cxpêdir a ordem de fomecimento;
b) prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo fomecedor para afiel execução do avençado;
c) receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade respon sa elo
Íecebimento;
d) solicitar o reparo, a correÉo, a remoção, a reconstnrção ou a substituiçâo do objeto do con
se verificarem vicios. defeitos ou inmneçôes.

ue

11. DÁS DISP(/.J,rcÓES GER4IS

11,1 - Os materiais de expediente poderão ser fornecidos por postos com ou sem bandeira (bandeira
bÍanca).

11.2 - Todos os interessados deverão declarar que os materiais de limpeza oferecidos estão dentro dos
padrões de qualidade exigidos pelos órgãos de contÍole, que efehrará os testes de qualidade sempre que
solicitado e que indenizará o Municipio de São Bemardo por qualquer dano causado aos veiculos, em razão
dos gêneros alimenticios fornecido.

11.3 Os preços serão reâjustados de acordo com a variação mensal da Agência Nacional de Petróleo -
ANP, e mediante apresentação de documentos que comprovem o Íeferido aumento.

i
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I 2. UNIDADE FISCALIZADORA:

Prefeitura Municipal de São Bemardo, atraves dos Íiscais de contratos nomeados para tal função,
juntamenle com o Secretário responúvel pela Secretari4 farão a fiscalização do objeto em tela.

Aprovo este termo de REFERENCIA

Tássila Candeira Costa
Secretária de Assistência Social

Lima

ü1
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ANEXO U (PAPEL TTMBRADO DA EMPRESA)

DESCRIÇAO DOS ITENS

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

0l
02
03

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicad4
propomos os valores aeima com vatidade da
propostâ de
dias, com pagamento através do Banco _
Agencia no

Cidade de
C/C n'

Cidade-UF, de de 2019

IIA

Valor Total da Proposta: R$ _(valor por
extenso) Prazo de Entrega._
Nome por extenso do Íepresentante
legal RG n"

CPF/I\4FSSP

CARIMBO E
ASSINATT]RA DO REPRE SENTANTE LEGAI
DA EMPRESA,

no.

r:a P
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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA
REF. EDITAI DE LICITAÇÃO PUBLICA
MODALIDADE DE PREGAO N". O2OI2OI9

_ TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeâmos e credenciamos o (a) Sr (a).

portador(a) do R.G n" /SSP CPF n' a nos
representar junto a PREFEITURA MTINICIPAL DE SÀO BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos
de abertr:ra das Propostas e Documentos Complementares de Habilihção para o Pregão Presencial SRP
N". /2019, marcado para o dia ___J __J2019, às 08:00 horas, o(a) qual tem amplos poderes para
representar a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de

interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticilr tdos os demais atos pertinentes
ao certame. Local, _/_/_ Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJÀ4F da
empresa.

OBS. Deverá ser reconhecida a firma em câso de representação por meio de procuraçâo particular

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF,A4F

CNPJ/.I\4F da empresa

u
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ANEXO IV

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

A PREFEITURA MUNICIPAI DE SÃO BERNARDO.MA

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

N". 020/2019 * Tipo menor preço por item.

DECT AITAÇAO

inscrita no CNPJ n'
sediada na no 

- 

Bairro
CEP _ Município/Estado por intermédio de seu representante

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

portador da Carteira de
SSP e do CPF no

.3â'*"iil;TH,.i[:nto ao soricitado no Editar

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

- Nào possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de lE (demito) anos ern trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do an. 7'da Constituição Federal e
Inciso V, AÍ. 27 daLei 8666193.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo
fuflçõss tócíica§, comerciais, de getenci4 admiaisttâçôô ou toÍnada dê deôisâo, (iflciso lll, do ãn. 9p da Lei
8666193 e inciso X, da tÉi Complementar n'. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de

habilitação, na forma do § 2', art.32, dalei n'.8666193,

Obs.: No caso de micro-empresa e empÍesa de pequeno porte que, nos lermos da LC 12312006, possuir

alguma restrição na documentação Íeferente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como

ressalva, na supracitada declração.

Local e data

Assinatura do Representânte Legal sob carimbo
RG:

CPFA4F
CNPJ,MF da empÍesa

---à--
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CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E D6ç141LqçÃO TARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQI-IENO PORTE
(l-ei Complementar 123 12W6.)

Eu,
SSP'l_ . do CPF/IV1F n".

portadoÍ (a) da Carteira de Identidade R. G. n"

CNPJ,t\4F
Íepresentante da empresa

no.

solicitamos na condiçâo de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE
PEQIIENO PORTE, quando da sua participação na licitaçãq modalidade de Pregão Presencial SRP no

!2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos anigos 42 a 45
da Lei Compfemenlr n'. 123/2006.

Declaramos aindg oue nifut uisle oualouer imtedimento entre os orevislos nos incisos tlo § 4'tlo ortigo
3' da Lei Comtlementar Federal n'. 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentâmos em documento anexo, CERTIDÃo emitida pela Junta
Com*cial poru comprovoçõo da conüçdo de Microenpresa ou empresa dc Pequeno Pote nalormt

de 2019.

Assinatura do representante legal só carimbo
RG:

CPFÀ4F
CNPJ/'I\,IF da empresa

PR0CE9S0 Qi

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO
VISTO:
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ANEXO VI

(MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIENCIA DE QUE CI,IMPRE PLENAMENTE OS
REQI,IISITO S DE HABILITAÇÃO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão no. _12019, que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participaÉo no presente ceÍtame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal



Plii . r-ur,,^ ,!

PR0CESS0

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

IDADE

CilPJ: O6.125.389/0m1-88

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N". _ !2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.. _/2019

PROCESSO ADMIMSTRATIVO N', /2019

VALIDADE: l2 (doze) meses contâdos a partir dâ dâtâ de sua publicaçâo no Diário Oficial do
Município de são Bernardo/lllA.

Pelo presente instrumento, o Municipio de São Bemardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - - Centro -
São Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n". 06.125.389/0001-88, Íepresentado neste ato pelos gestores:
responúvel RESOLVE, Íegistrar os preços da empresa
inscrita no CNPJ sob o no com sede na
CEP: , cidade representada pelo
nas quantidades estimadas na secção quatro desta Ata de Registro de PÍeços, de acordo com a classificação
por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes
desta Ata de Registro de Preços, sujeitândo-se as partes às normas constantes da Lei n". 8.666/93, Lei n'.
10.52012002, I-ei Complementar n". l23l2W6 e suas alteragões, e em conformidade com as disposições a

seguir;

I. DO ORJETO

l.l - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual gêneros alimenticios,
através do sistema de registro de preços, destinados ao atendimento da Secretaria de assistência social para
loÍnecimento de Cestas Básioas para fanrilias câÍ€ntes do Municipio de São Bemardo - MA, confornre
condições e especificações constantes nesta At4 no Edital e seus anexos

l. 1. I Este instÍumento não obriga aos ÓRCÃOSENTD,qOBS a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registÍo a preferàcia de fornecimento, em igualdade de condi

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PÁRTICIPANTES

2.1 A Atâ de Registro de Preços, durante sua vigênci4 poderá ser utilizada por qualquer
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estâduais ou municipais de órgãos
estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante

HBÜL
VlSr("):

c

a

consulta ao órgão gerenciador

2.2 - Os órgãos e enüdades que não participaram do Íegistro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Atq para que este

indique os possíveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados, úedecida a ordem de
classi fi cação.

2.3 - Caberá ao fbrnecedor beneÍiciário da Ata de Registro de Preços, otrservadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitâção ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que o fomecimento não prEudique as obrigações anteÍiormente assumidas.

2.4 - As aquisiçôes ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a cem por
cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de heços

3. DA GERÊNCIÁ DA PRESENTE ATA DE REGIS

_-
a.i a
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TRo DE PREÇOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento cúerá a Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA

3.2 - A Presente Ata terá validade de l2 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jomal Oficial
do EstadoÀ,IA.

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

4. D0 CONTRATO

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

QTDE DESCzuÇÃO
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGÁ

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de forma
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento
de compras da Prefeitura Municipa.l de São Bemardo - MA.

6. DAS ORRIGAÇõES DA CONTRÁTÁDA

)

6.1 - Executar o t'omecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acord
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuizos deconentes do descumpri
das condições estabelecidas.

o

6.2 PÍestaÍ os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitrura Municipal, cujas reclam se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciàcia mediatamente e por escrito, de qualquer

anomiálirlade qúé verifiear quando da execução dos aúós de sua résponsúilidade;

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

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentoÍ do preço Íegistrado, não podeÍá ser

alegada como motivo de força maior pãra o átrasô, má execução ou inórccuçãô dos s€rviços objeto deste
edital e não a eximirá das penalidades a que esta srjeita peto não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui estabelecidas;

6.5 Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteraçâo ocorrida no endereço, conta
bancária e outras julgadas necessárias para o recebimenlo de correspondência;

6 6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6 7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendoJhe, integralmente, os
ônus decorÍentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

.-._-....-
U4 2

Ll
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6.8 Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotâr todâs as

medidas preventivas, com fiel observância à exigências das autoridades competentes e às disposições
legais vigentes;

6.9 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas coodições deste edital, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessárias, até o limite de 25oÁ (vinle e cinco poÍ cento) do valor inicial ahralizado do
objeto adjudicado, devendo supressôes acima desse limite ser resultanles de acordo entre as partes;

6. l0 - Fomecer os pÍodutos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.1 I - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata

7, DÁS OBRIGAÇõES DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fomecimenlo dos itens registrados,

7.2 - Fornecer à empresa a seÍ contratâda todas as informações e esclarecimentos que venham a ser
solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pâgamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notihcar por escrito, à empresa contratada toda e qualqueÍ inegularidade constatada durante o
recebimento do objeto,

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

7.6 - Não haverá1 sob hipótese algumq pagamento antecipado;

7.7 Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestadâ

Secretaria responúvel ;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item do,

de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço

8.3 - Caso constatado alguma inegularidade nas notas fiscaiVfaturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento

realizado após a reapresentação das notas fiscaiVfaturas.

8.4 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fomecimento.

8.5 O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operagio de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transfer&tcia de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9. DO REAIUSTAMENTo DE PREÇOS

9.I Os preços registrados manter-se-âo inalterados pelo período de vigência da present€ Ata, admitida a

reúsão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial de§e instrumento a partir de

determinação municipal, cabendo-lhe no mâximo o repasse do percentual determinado.

DDt
I,O
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10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata" a seu exclusivo cri
suspender a sua execução e/ou sustâÍ o pagamento das faturas, até que o Fomecedor cumpra i
a condição contratual infringida.

DICI{ r,Íor) 3

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERT{
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

IOADE

VISÍ0:--

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

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao
fornecedor, mediante correspondênci4 redu@o do preço registrado. de forma a adequáJa.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeir4 as demais eÍnpresas com preços Íegistrados,
cabendo rescisão desta ata de Íegistro de preços e nova licitação em caso de fÍacasso na negociação.

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

10. DO CANCEIÁMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇ05

l0.l A presente Atâ de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçôes,

a) Quando o fomecedor não cumprir com as obriga@es constantes no Edital e nessa Ata de RegistÍo de
Preços;

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administraíva da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e X\altr do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipóteses de execuÉo total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decrrrente deste
registro;

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

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas ejustificadas,

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

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor será informado por correspondênciq a

qual seÍá juntada ao processo adminisraüvo da presente Ata.

) )

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endeÍeço do fomecedor, a comunicação será feita
por publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerandose cancelado o preço registrado a partir da

última publicação.

10.4 - A solicitação do fomecedor para cancelameBto dos preços registrados poderá não ser aceita pela

Prefeitura, facultandG's€ a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessaÍão todas as aúvidades do F
ao fomecimento do item.

e

10.7 - A Atâ de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses

a) Por decurso de prazo de validade;

I l.l - Os preços apÍesentâdos na proposta devern incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, Eibutos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, fretes. iucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de
Preços.
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l2.l - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à
contratada a multas, consoante o caput e §§ do aÍt. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de
Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois poÍ cento);

b) a partir do 6" (sexto) até o limite do l0'(decimo) dia, multa de 04% (quatro poÍ cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do t t'(décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das san@s cominadas no art. 87, L III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objelo adjudicado, o Municipio de São Bemardo, atÍavés da Secretaria Municipal de
AdministraÉo poderá. garantida a préüa e ampla defesa" aplicar à Contratada multa de âté l0% (dez por
cenlo) sobre o valor adjudicado;

l2 3 - Se a adjudicatrária recuur-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se nào apresentaÍ
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defes4 sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3. l. Multa de ate l0plo (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12 3.2. Suspensão tempoiária de paÉioipar de licitações e impedimento de oontt:afaÍ coin o Município de
São Bemardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contÍatar com a Administração Pública Municipal

12.4 - A licitante, adjudicati,ria ou contratada que deixar de entregü ou apresentar documentação falsa
exigida para o cename, ensejar o ÍetaÍdamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrâto, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
previa e ampla defes4 Íicará impedida de licitaÍ e contrataÍ com o Município pelo prazo de ate cinco anos
e, se for o caso, o Municipio de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fomecedores do Estado por igual periodo, sern prejuízo da ação penal mnespondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente impostâ à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida dejuros moratórios de loÁ (um por c€nto) ao mês. Caso a contratada rão teúa nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multâ, Após esse prazo, não sendo

efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida
ativa do Municipio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da mutta;

12.6 - As multas pr€vistas nesta sÉTão não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
ou prejuizos que seu ato punível venha causar âo Município de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias ú
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o
descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração , se estes não

)a,f.?

e

forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativ e execução pela
Procuradoria Geral do Municipio;

12.8 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a AdministraSo reconsiderar sra decisão ou nesse prazo encamiúá-la devidamente
informada para a apreciação e decisão superior, dentÍo do mesmo pÍitzo.

13. DOS II,ICITOS PENAÍS

13.1 * As infrações penais tipificadâs na Lei 8.6ó6lS3 serão obj eto de processo j udicial da forma legalmente
pÍ€vista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

P l 'rvt.rt/1rY"-
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PM . r e1,,,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO

C[{PJ: 06.125.389/0001-88

PROCESS0 )( i tt r - ,, .. >
MODALIDAOE

0.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.I - As despesas deconentes das conlratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, conerão
à conta de doleção orçarnentkia do ano em curso, ou das demais que possam viÍ a aderir a presente Ata, ás

quais serão elencadas em momento oportuno:

I5. DAS DISPOSIÇõES FINAIS

15. I - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições

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

II - Vinculam-se a esta Ata para fins de analise tecnica, juridica e decisão superior o Edital de Pregão n"

_/2019 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeir4 sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. D0 F0R0

16.l - As partes contratanles elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, como
competente paÍa diÍimir quaisquer questões oriundas do presente contÍatq inclusive os casos omissos, que
não puderem ser resolvidos pela via administraúv4 renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que sej a.

16.2 - e poÍ estâÍem de acordq as partes firmam a presente AtA em 03 (três) üas de igual teor e forma para
um ú efeito legal, hcando uma üa arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei
8.666193.

São Bernardo-MA, _ de _ de 20 I 9

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO

Secretários Municipais:

EMPRESA

Socio/Propri et íri o

PREGOEIRA

EQUIPE DÊ APOIO

TESTEMTINHAS:

CPF:

CPF

l, -/ -*;\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

MODATIDADE

SRDq

CONTRATO NO

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO
--_-_._.. CPUPMSB/MA

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO E A
EMP

Pelo presente insEumento particular de contrato de um lado a

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÂo BERNARDo/MÀ pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPf sob o ne 06.125.389/0001-88, situada à Pça Bernardo Coelho de Almeidâ 863, -
Centro, nesta cidade São Bernardo, Estado do Maranhão, neste ato representada --.---------------------
---------, Residente e domiciliado na cidade doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a Rrma; --------, localizada na --

-----, inscrita no CNPI: ---------------, neste ato representada pelo Sr. ------
portâdor da RG NR ------------------, e CPF: residente e domiciliado

doravante denominada simplesmente CONTRATADA" e perante as

ç

na cidade de
testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente Contrato, que se regará pela Lei nq A.666/93, e

suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam
a seguir:
1 - DO OBJETO DO CONTRÁTO
1.1 - O presente contrato tem por base legal, o pregão presencial com regisu'o de preço ne 020/2019.
Obriga-se a CONTRATADA a fomecer à CoNTRATANTE, os materiais de limpeza para atendimento da
Secretaria ----------- do Município de São Bernardo/MÀ objeto do PREGÃO ns 020/2019, do qual a

CONTRATADA foi vencedora, para conrato durante o exercício de -----, conforme anexo I de acordo as

condições apresentadas em sua proposta, os quais são partes inte€rant€s.deste insfumento.
2- Os materiais serão entregues de acordo com a solicltaÉo da CONTRATANTE, e de acordo com a
necessidade verificada
3 . DA VIGÊNCIA
3.1 - Deverá ser executado nas condições constantes do ANEXO I do edital do Pregão ne 02 010
O presente contrato vigorará da data da assinatura aÍê ----/----/-------, po
prorrogado de acordo com a Legislação vigente.
4 - DO FtEçO

er

com a proposta de preço anexa no processo.

4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estándo incluÍ s no mesmo
todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contrata
previsto no edital.

conlorme

4.3 - DOS RECTTRSOS ORçAMENTÁRIOS;
As despesas decorrentes da contratação da presente licitaÉo correrão por contâ s recursos
destinados a Secretaria de Administração do orçamento para o exercício de ------.

5- DO PRAZO DE EXECUçÂO E FORtr{A DE EXECUçÂO
5.1 - O presente contrato terá vigência até ------/-----/-:----, contado a partir da assinatura
contratual.

aco4.1 - O valor deste contrato e de R$: --------------
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O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei ne 8.666/93, mediante
as devidas justificativas. O contrato poderá ser aditivado em até 60 meses, por se tratar de um
serviço continuado.
6 - DAs C()NDIçÔES E DA rORi{.â DE PAGÂMENTO
1 - Os pagamentos devidos ao conFatado serão efetuados através de depósito bancários, com prazos
de até dez dias da data de entrega da nota fiscal de realização de compra.
2 - As faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá em igual período acima.
6.4 - A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida
através da rede bancária ou eom ter€eiros; permitindo-se, tão somente, cobranças em cart€ira
simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE.
7 - DA TRANSTERENCIA DO CONTNATO
7.1 - A CoNTRATADA não poderá transferir o presente conEato a terceiros, no todo ou em parte, sem
o expresso consentimento da conEatante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.
8 . DAS R-ESPONSABILIDADES
8.1 - A C0NTRATADA é responsável diretá e exclusivamente pelo fornecimento do objeto deste
contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que,
na execução dele, venha, direta ou indiretâmente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou
para terceiros.
8.2 - A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos serviços prestados, não se

admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, venham interferir na
execução dos mesmos.
9 - DAS PENALIDADES
9.1 - 0 não cumprimento dos serviços ora contratados nos prazos determinados pela
CoNTRATANTE, importará na aplicação à CONTRÁTADA, de multa diária na ordem de meio por
cento sobre o valor do contrato.
9.2 - A CONTRÁTADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso de a mesma
descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
9.3 - Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter
compensatório, mas simplesmente moratório ê, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação
de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a

declaração de rescisão do pacto em apreço.
9.4 - A inexecução total do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitár e

contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital,
contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o

valor do contrato.
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRÁTADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-
itens precedentes.
9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos crédi
C0NTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
9.7 - Requisihdo o produl.o da cmpresa velcedora, não entregando esta no prazo previslo, a cri
da administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em segundo
sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima.
1o -- DA FISCAUZAÇÃO A prestafo do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. --
-------, na condição de representante da Secretaria da Administxação, sendo esse da P eitura, a
execução dos serviços será de acordo com o contrato, o qual deverá atestar os docu entos da

dêspesa, quando comprovada a fiêl ê côrrêta prêstaçâo dos sêryiçôs para ffns dê pagamento.
11 - DA PUBLICAç"{O A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato, às suas

expensas, no prazo de 20 (vinte) dias corridos contado da data de assinatura.
11 - DA RESCISÃO
11.1 - A inexecução total ou parciâl deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, enseiaÉ também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos
motivm enumerados no arL 78 da lei federal ne 8.666/93 e suas alterações.
11.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no arL 79 da lei
Íederal no 8.666/93 e suas alterações.
11.3 - se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do arL 78
da lei federal ne a.66613 e suas alterações, a CONTRATADA suieitar-se-á, ainda, ao pagamento de
multa equivalente a dez por cento do valor do contrato.
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112 - DAS DISPOSIçÕES GERAIS
12.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE
ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes nos serviços contratados, isentando esta
última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.
12.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal na 8.666/93 e suas alterações, que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública.
12.3 - A contratante manterá durante a execução do presente Conffato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitafo de acordo com
o lnciso )(III do arL 55 da lêl 86ó6/93,
124 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor(a) da Secretâria
Municipal de educa@o de acordo com o arL67, da Leí 8,666 /93.
13 . DA TOLERÁNCIA
13.1 - Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permiür, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condiçôes deste contrato, tal fato não
poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições,
os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
14 - DA VTNCTJLTçÂO
0 presente contrato vincula-se ao edital de Pregáo N.'020/2019e à proposta da CONTRATADA.
15 - DO FORO
15.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de São Bernardo, para dirimir todas e

quâisquer controvérsias oriundas destê conEato, renunciando expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja. E por assim estarem iustâs e Contratádas, as partes, por seus
representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as

testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.
São Bernardo/MA, ----- /----- /-----

Contratante Contratada

testemunhas:

l4 24

-__l
L)

I?t

---


