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(Contratlção de emprem para Íornecimentu de Liwos didriticos e pedagógicos, através do SISTEMA DE
REGISTRO DE PREçOS, destinados ao atcndÍmento da Secreturta de Educação do PreÍeitura do lüunicípio
de SAo Bernardo - MA).

ABERTURA: 13 de novembro de 2019, às 08:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitação Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São Bernardo-

Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado pela
Portaria de ianeiro de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo
licitârório, na modalidade PREGÂo PRESENCIAL SRP- PARA REGISTRO DE PREÇO, ripo MENOR PREÇO
UNITÁRIO, o referido Pregão será regido pela Lei n'10.520, de 17 dejulho de 2002, regulamentada pelo Decreto
n" 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos n'3.693, de 20 de dezembro de 2000 e Lei
Complementar ne. 123 /2006 e pela Lei n' 8.666, de 21 de.lunho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas
condições e exigências estabelecidas neste edital.

Os documentos de credenclamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitaçào, a proposta de
preços fenvelope 1J e a documentação de habilitação (envelope 2) deveÉo ser entregues no endereço acima
citado, até às 08:00 horas do dia 13 de novembro de 2019, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de
não haver Livros didáticos e pedagógicos naquela data, ocasião em que se dará inÍcio ao credenciamento dos
licitántes e aos demais procedimentos pertinentes.

1 - DO OBIETA

1.1 - 0 presente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de empresa para fornecimento de
Livros didáticos e pedagógicos, através do sistema de registro de prêços, destinados ao atendimento da

Secretaria de Educação da Prefeitura do Município de São Bernardo, Estâdo do Maranhão.

2 - DAS ANEXOS

2.1 - Fazem parte integrante deste edital, os ânexos abaixo, sendo eles complementares entre si:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Formulário Padrão de Propostâs de Preços;
ANEXO lll - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa furÍdica);
ANEXO V - Modelo de Declaraçâo para ME e EPP

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

3 - DA PARTICIPAçAO

ODALIDAD E )PI9 i?P

3.1 - Poderão participar da presente licitaÉo quaisquer emPresas legalmente constituÍdas, or

e

de
se

ço
atividade compatível com o obleto da licitação, conforme o item 6 - Anexo I - Termo de Refe cia e

ndereapresentarem, até às 08:00 horas do dia 13 de novembro de 201.9 a Pregoeir4 em sessão públi
constante no preâmbulo deste editál:
a) os docurnentos de credenciamento/ em separado dos envelopes 1 e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente procedimento licitatório,
conforme modelo anexo, em separado dos envelopes 1 e 2;
c) a proposta de preços [envelope 1);
d) os documentos de habilitação (envelope 2).

l;iJ:
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STO:

3,2 - Não poderâo parücipar desta llcltaÉo as emprcsas:

3.2.7 - a\a falência tenha sido decretáda, em conarso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2 2 - que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública,
diretâ ou indiretá, Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei nq 8.666/93, salvo as já reabilitadas.
3.2.3 - é vedada a partir da habilitação, a manutenÉo, adÍtamento ou prorrogação de contrato com empresa
que venha a contratar empregado que seiam cônruges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes decargos de direção e de assessoramento, do poderpúblico
municipal.
3.2.4 - empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compatível com o
objeto da licitação.

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

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em úgor, acompanhado da alteraÉo/aditivo eventual da
gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitsrtivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratândo de sociedades comerciait e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleiçôes de seus admlnistradores, quando o llcitante for representado por pessoa que
estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurÍdica;

4.1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser utilizado o
modelo anexo a este editáI, estabelecendo poderes para representár 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 citádos no subitem 4.1.1;

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante
apresentaÉo de Certidão expedida pela lunta Comercial, nos termos da InstruÉo Normativa ne 103 de 30 de
abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, a Certidão Simplincada e

específica do ano em exercÍcio exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intenção de cômprovar seü ênquadrâmenb em um dos dois iegiines ou utltizaf e se t êneficiar do râtâmênto
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nq 123, de
14 / IZ /2006, COM DATA DE EMISSÃO A PARTIR DE MAIO DE 2011.

4,L.4, Para fins de confirmafo de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de trâslâdo de procuraÉo por
instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

4.2 - O representánte da licitante presente à sessâo deverá entregar a Pregoeira o documento de
credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPf da empresa atualizado,
bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes "Proposta de
Preços" e "Documentos de Habilitâçâo".

uais farão parte4,3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os q

do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório
conferido por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão
publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

com pe ,o
del çao, o

4.4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se man
em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitâção legê}, vedada à participa
qualquer interessado representando mais de um licitante.

4.5 A não apresentaçâo ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s) licitânte
(s) no certame. Neste caso, o [s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não

4 - DO CREDENCAMENTO

Y
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podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no
desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será enEegue ao licitante que estará
autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputa;

4.6 - Na ausência de credenciamento, serão manüdos os valores apresentados na proposta escrita, para eíeito
de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

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

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

5 - DA PROPOSTA DE PREçOS

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

A PregoeÍfa da Prefeitura Municipal de São Bemardo
Pregão Presencial SRP ne 022/2019
Processo Ádministrativo ne. 20 1 q7OOOí

Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS (razão social ou nome comercial do licítante e endereço)

5.1.2 - preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
aJ ser daülografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações mínimas do ob.ieto, conforme especificações constantes do Anexo l;
cJ cônter marca ém todós os Ítens, a cotação de preço unitário e global em real, incluÍdós todos os impos€os, Laxas

e demais encargos pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa iuridicamente habilitada, de aceitagâo tiácita.
e) número do CNPI 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, indispensável para efeito de empenho da
despesa e realização do pagamento nos termos deste edital;
5.2 - Nâo seiá acêita ofêrtii de produto com caiâcterísticas difêrêntes das indicadas no Anêxo I dêstê edital.
5.3 - A apresentação das propostas implicará plêna aceitâção, por parte da licitante, das condiçôes estabelecidas
neste edital.
5.4 - os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o obieto licitado, tais como impostos, tarifas, taxas, fretes,
seguros etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitânte no
curso da sessão.
d) havendo divergência entre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso, serão
considerados válidos os valores por extenso;
eJ indicação dos dados bancários da pessoa.iurídica [agência, conta corrente e bancoJ. A falta de tal informação,
poderá ser suprida posteriormentq caso o Iicitante venha se sagrar vencedor do certame;
5.5 - o prazo de validade da propostà será de 60 (sessênlâJ diâs, a partir da data constânte no subitem 3.1;
5.6 - uma vez abertas as propostas, não serão admitidos câncelamentos, retificações de valores, alte
alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão consideradas as propostâs que con
entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não esteiam ressalvados;
5.7 - o não atendimento de qualquer exigência ou condiÉo deste item, observadas as condições Preús
subitem 14.6 e 14.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitânte

6 . DA HABITITAÇÂO
A PregoeÍra da PrcÍeiarru Munlciryl de SAo Bernardo
Pregão Presenclal SRP ne 022/2019
Processo Administrotivo ne. 20 1 97 0O0 5
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Envelope 2 - HABILITAçÃO tazão social ou nome comerciol do licitantc e endereço)

6,1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentâr a documentação de
Habilitáção que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELOPE N 02, deüdamente fechado e rubricado no
fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

6,2 Encerrada a etapa competitiva e ordenada as oíertas, o Pregoeira procederá a abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitação da licitânte que apresentou a mêlhor proposta, procedendo a sua
habilitação ou inabilitação.

6.3. - Relatlvos à habilitação iuídica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrâdo, em se tratando de sociedade
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus
administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b.2) Certidão Simplificada ou EspecÍfica da fUNTA COMERCIAL
c) - lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio;
d) - Decreto de autorizaÉo, em se Fatando de empresa ou sociedade esFangeira em funcionamento no país, e

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.
e) - Alvará de locallzaÉo e funcionamento - emirido pelo Poder Executivo Municipai.

6.3,1 - Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacionalde Pessoas lurÍdica (CNPI);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
cl Prova de Regularidade para com as FáZéndas Federal, Estadual e Municipá1, dó domicÍlio ou sede da Iicitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

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

o Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)
o Certidão Negativa de Inscrição na Divida Aüva.

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidão quanto à Diüda Ativa do MunicÍpio
. Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN

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

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprlmento à Lei lZ.44O/2Oll e à
Resoluçâo Admtnistratiya ne 1,47v/?.oll, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tst.ius.br/certidão, atualizado o arL29, V da Lei 8.666/93.

6.3.2. QUÁLrFrCAç"{O rÉCr.nCA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em caracterÍsticas com o

obieto da licitação, mediante a aprêsêntâÉo de atestado fornecido por pessoa iurídica de direito público ou

privado, devidamente reconhecida firma em cartório.

6.3.3 - Relativos à qualificaÉo econômico-financeira:

a). Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da li nte
execução patrimonial, emitida aÉ 60 [sessenta) dias antes da data de enFega dos envelo

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis exigíveis nos termos da lei, que comprovem a boa
financeira do licitante, vedada a substituiÉo por balancetes ou balanços proüsórios.

ituação

2

0 0 balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regular iunto ao seu conselho de Classe e se

I
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apresentar conforme abaixo: e comprovar a boa situação Íinanceira da empresa licitante será demonsfada
através de índice financeiro, uülizando a fórmula abaixo, cujo o resultado deverão estar de acordo com os valores
estabelecidos:

ILC= Ativo Circulante > 1,0
Passivo Circulante

ILG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo :1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

f.lJ Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações conti4beis assim
apresentados:

I - publicados em Diário Oficiai ou;
ll - publicados em jornal de grande circulação ou;
[[I - registrados na lunta Comercial da sede ou domicílio da lisitante ou;
IV - por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN
n0 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC de 01 de agosto de 1997, arL 6a,
acompanhada obrigâtoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for aprêsentado o original
do Diário, para cotejo pelo Pregoeira, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de Abertura
e de Encerramento do Livro em questão.

t2J Quando o balanço patrimonial eshver encerado há mars de 03 (três) meses da ciata de apresentaçào 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
apresentâção de Balanço dê Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

f.4J Aos demais tipos societários, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentação da cópia do termo de
abertura e de encerramento do livro diário, devidamente registrado pelo órgão de registro de Comércio, onde é

extraído o balanço patrimonial, para fins de comprovaÉo das informações.

g) Certidão simplificada da funta Comercialdo Estado do Maranhão -JUCEMA, de acordo com o art 1q do decreto
he 21.ü40 /2A05,para ompresários ê sociêd:ides erÍipfêsariais do Estadô do Mârânhão, reÍerente 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 Junta comercial do Estado, sede da empresa.

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

h,2). Termo de abertura e encerramento.

6.3.4 - Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (DocumentaÉo Complementar),
declarações, deúdamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:

a) Deelara inexistêneia de fato superyeníente impeditivo de habilitação, na forma do Art,32 § 2e, 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 a

restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada,
supracitada declaração;
b) Declara que nâo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em
periggso ou insalutlre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de apre
14 anos, nos termos do ArL 7e, )(XXIII, da Constituição Federal e ArL 27,V, da Lei 8.666/93 (mod
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servid
exercendo funçÕes de gerencia, administração ou tomada de decisão. (modelo arexo);

a
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6.4 - os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em ór8ão da imprensa oficial, observados sempre os
respectivos prazos de validade; não poderão ser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta Comissão.

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

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

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

6.5.3 - se o licitante [or a matriz e o fornecedor do bem for a Íilial, os documentos deverão ser apresentâdos com
o número de CNP| da matriz e da filial, simultaneamente;

6,5.4 - serão dispensados da apresentaÉo de documentos com o número do CNPI da filial aqueles documentos
que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

7 . DO PROCEDIMENTO

7.1 - No dia, hora e local designados neste insfumento, na presença dos interessados ou sêus representantes
legais, O Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de
habilitação, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1) e os documentos de habilitáção
(envelope 2J;
7.2 - depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeira, pelo que se
recomenda que todos os interessados em participar da licitáção esteiam no local designado 15 (quinze) minutos
antes do referidó hórárió, bem éomo de propostâs/documentação que não se façam acompanhar de
representante do licitante devidamente credenciado;
7.3 - após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verincação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-
se as incompatíveis;
7.4 - no curso da sêssâo, denfe a§ propostas que atenderem aos requisitos do itêm anterior, o autor da ofeita
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10olo (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos
Iances verbais e sucessivot em valores distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;
7.4.1 - a oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palawa ao licitante, na ordem
decrescente dos preços;
7.4.2 - dos lances ofertados não caberá retratação;
7.5 - não havendo pelo mellos três sfertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das

melhores propostâs, até o máximo de três, oferêcer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os

preços oferecidos (havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de Iances verbais);
7.6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiva em valores distintos e decrescentes;
7.7 - O Pregoeira convidará indiúdualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar Iances

verbais, a partir do autor da proposta classiÍicada de maior preço e os demais, em ordem decres
7.8 - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira implicará
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
7.9 - caso não se realizem !ances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade en

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratâÉo;
7.10 - o encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoe
manifesterem seu desinteresse em apresentar novos lences;
7.11 - declarada encerrada a etãpa competitiva e ordenadas as ofertâs, de acordo com o menor
apresentado, O Pregoeira verificará a ocorrênciã do empate previsto no item 10.5 deste EditâI, para em seguida,
examinar a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito;
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7.L2 - encerrada a etapa compeütiva e ordenadas as ofertas, O Pregoeira procederá à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação
do atendimento das condições fixadas no edital;
7.13 - no caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os
documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente,
até que um licitante, dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda as condições fixadas
neste edital;
7.74 - nas situações previstas nos subitens 7 .9, 7.lt e 7.13, O Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;
7.15 - verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos licitântes sendo
declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o objeto do
certame;
7.16 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de
Habilitâção", durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentâção no certameJ. Após, as
empresas poderão retirá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inuülização dos mesmos. Os licitantes
que não se habilitarem para ofertâr lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde que não haja
manifestação de interposição de recurso administraüvo, retirar seus respectivos envelopes;
7 .77 - da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os
licitántes presentes.

9. - DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - 0 Sistema de Registro de Preços é um con unto de procedimentos para registro formal de preços relativos
à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública;
9.2 - a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso
para a fuEura contfataçãô, inclu§ivê com preços, e§pécifiCáçõeS fécnicãs, fornécétÍoré§ é órBãos pártÍcipántés,
conforme as disposições contidas neste irstrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas;
9.3 - órgão Gerenciador é todo órgão ou enüdade da Administração Pública responsável pela condu$o do
conjunto de procedimentos do presente certâme licÍtatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de
Registro de Preços;
9.4 - órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento
Iiciüitóiio pâra Regisro de Piêçôs, bém coúo intêgiâritê dâ funira Ata de Rêêstrô dê Pfeços;
9.5 - o Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bernardo, através
da Secretária Municipal de Administração e setor de Compras da Prefeitura Municipal.
9.6 - o presente Registro de Preços terávalidade de 12 (dozeJ meses a contar da data de assinatura e publicação

da respectiva Ata de Registro de Preços;
9.7 - a existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, fâcultando-se a realização de procedimento especíÍico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração
Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão participante do presente

certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador. O quantitativo decorrente das adesões à ata
de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata

de registro de preços pâra o órgão gerenciador e para os órgãos partieipantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que, desde que devidamente eomprovada a vantagem e o cumprimento
exigências da legislação vigente;
9.9 - homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitada
de classiÍicação e a quanüdade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares para
da Atâ de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromiss
fornecimento nas condíçôes estabeleeÍdas, observados os requisitos de publicidade e economicidade;
9.1.0 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no arl 6
8.666/93

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPO§TAS
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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.
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11.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá tomar providências ou impugnar este instrumento convocatório, cuia peüção deverá ser dirigida a

Prêgoeirâ;
11.1.1 - caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 [vinte e quatro] horas;

11.1.2 - acolhida a pet ção contra o ato convocatório, será designada nova dala para a realização do certame;

11.2 - declarado o vencedor do certâmg qualquer licitante poderá manifestar imediatã e motivadamente a

lntenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo iuntar memoriais, Íicando os demais

Iicitantes desde logo inümados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vísta imedíatâ aos autos;
11.3 - o(s) recurso(sJ, que não terá (ãol efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, Prefeita
Municipal, por intermédio do Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse

período, encaminha-lo [s] à autoridade superior, deüdamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo

Pfazo;
114 - o acolhimento de re€urso importará a invalidação apenas dos atos insusc€tíveis de aproveitamento;
11.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridâde competente
homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a e de

fornecedores.
11.6 - a falta de manifestação imediata e motivada do (s) Iicitante [s] nasessão importará a de

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

12 - DO PAGAMENTA

12.1 - 0 pagamento será efetuado nos termos do contrato de fornecimento.
12.2 0 pagamento sêrá feito através da funcional proglamática do exercício.

dência do ireito

q

I 10.1 - Esta licitação é do tipo MENOR PREçO POR ÍTEM, em estrita observância do disposto no inciso V do arl
8'do Decreto n" 3.555/2000; 10.2 - serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e

condições deste edital;
10.3 - será considerada mais vantaiosa para a Administração e, consequentemente, classificada em primeiro

lugac as propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço máximo
aceitavel pela AdministraÉo.
10.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances verbais,
se for o caso, A Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2q do artigo 45
da Lei na 8.666/93;
10.5- será assegurada como critério de desempate, preferência de contrataÉo 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 ou até 5%o (cinco por cento] superiores à proposta mais bem
classiÍicada;
10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será sonvocada para apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cincol minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a" deste
item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.5.1, na
ordem classificatória, para o exercício do mêsmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estâbelecido no subitem 10.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos na letra "a" deste item, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta ori8inalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tivêr sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte;
10.5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este
úl€imo, é entfe ó Váloa uniEirio é o BIêbá[, se for o cáSo, prévále€êrá o üalor uniEário.

11 - DO DTRE|TO DE PEruÇÃO
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13. DAS PENALIDADES

13.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará
sujeita às penalidades previstas no arL 7e daLei lO.52O/2002 bem como dos arts.86 e 87 da Lei nq. 8.666/93.

13.2 - A recusa do adjudicatário em atender qualquer convocação prevista neste instrumento convocatório
sujeitará o mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido
pela área competente destâ Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei;

13.3 - o valor resultante da aplicação da multa prevista será cobrado pela via administraüva, devendo ser
recolhida no prazo máximo de 10 (dez] dias corridos, a contâr da datâ de recebimento dâ comunicação, ou, se
não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla
defesa;

13.4 - o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não manüver a proposta, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cincoJ anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitâÉo perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do Município;

13.5 a não-regularização da documentação, no prazo preústo no subitem 6.2.1 acimâ, implicaÉ decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas acima, 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 penalidades/sanções suieitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste
edital e/ou seus anexos estão disciplinadas no item 9 " DAs SANÇÔES", do Anexo I deste editâl

14 . DAS DISPOSIçõES FINAIS
14.1 - Após a declarafro do vencedor da licitâÉo, nâo havendo manifestafo dos licitantes quanto à intenção
de interposição de recurso, O Pregoeira adiudicará o objeto licitâdo, que posteriormente será submetido à

homologação pela Prefeita Municipal;
14.1.1 - no caso de interposição de rêcurso(s), após proferida a dêcisão quanto ao mesmo, a autoridade
incumbida da decisão adiudicará o obieto licitado;
14.2 - a Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para iusdncar tâl conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parêcer escrito e devidamente
fundamentado, nos termos do artigo 18 do Decreto no 3.555/2000;
14.3 - decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem obieção,
venh4 após julgamento desfavorável, apresentâr falhas ou irregularidades que o viciem;
14.4 - a participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e

condições, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis;
14.5 - O Pregoeira, em qualquer momento, poderá promover dili8ências objetivando esclarecer ou

complementar a instrugão do processo;
14.6 - não serão considerados motivos pàra desclassincàção, simples omissôes ou effos materiais na propostit
ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da
entendimento da proposta, e que não nram os direitos dos demais licitantes;
14.7 - as normas disciplinadoras desta lisitaÉo serão sempre interpretâdas em favor da amp
entÍe os interessados, desde que não comprometâm o interesse da Administração, a finalidade
fornecimento dos materiais;

d isputa

14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendim quisitos
de habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à proposta de preços dentro do envelope de
habilitâção, ou vice versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitânte que estará
autorizado a abri-lo e retirá-la, Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto,
aplicando-se por analogia o disposto no subitem 4.5 âcima;
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14.9 - o adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões do
valor inicial atualizado do ob.ieto da presente licitação, nos termos do art 65, § 1q, da Lei n'A,666/93;
14.10 - os casos omissos nesta licitâÉo serão resolvidos pelo Pregoeir4 que se baseará nas disposições contidas
nas legislações citadas no preâmbulo deste edital;
14.11 - os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada aos
interessados na licitação;
14.12 - a não-regularizaÉo da documentaÉo, no prazo preüsto no subitem 6.2.1 acima, implicará decadência

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 13 acima, sendo facultado a Administração
convocar os licitântes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
14.13 - o extrato de aviso desta licitação estará publicado no Diário Oficial do Estâdo do MA

lnformações adicionais poderão ser prestádas pelo Pregoeira na sala da Comissão Permanente de
Licitação nos horários de funcionamento da Prefeitura unicipal de segunda a sexta-feira das 08;30 às 12:00
horas

São Bernardo - MA, 25 de outubro de 2019.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBIETo

O plesente Pregão Presencial tem como objeto REGISTRO DE PREÇO para futura e evetltual forllecimento de
Livros didáticos e pedagógicos, a fim de atender a demanda da Secretária de Educação do Município de São
Bernardo, Estado do Maranhão.

1.2 - São Órgãos participantes deste REGISTRO DE PREçO Secretaria municipâl de administração, Secretaria
Municipal de Educação, Fundo Municipal de Educação e secretaria municipal de assistência social.

MOTIVAÇÃO

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo
presencial para Registro de Preço será devidamente justificado pela pregoeira designado para o certame.
Ademais tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais ne 10.52O l2OO2 e ne 8.666/1993, Lei
Complementar na L23 /20O6 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências
descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis as assunto.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
PLANITHAS ORçAMENTÁRLAS:

Ns DESCRIÇÂO UNID. EDITORÂ QUANT
VALOR
UNID.

VALOR TOTAL

1
LIVRO PARA
.VOLUME 1

EDUCAçÃO INF-ANTIL KIT 1000 201,00 201.000,00

2
LIVRO PARÁ EDUCAçÃO INFANTIL
.VOLUME 2

KIT 1000 zol,oo 201.000,00

1000 201,003
EDUCÂçÂO INFANTILLIVRO PARÁ

.VOLUME 3
201.000,00

4
EDUCAçÃO INFANTILLIVRO PÂRA

.VOLUME 4
KIT 1000 201,00 201.000,00

5
LIVRO PARA EDUCAçÃO INFANTIL
.VOLUME S

KIT 1000 201,00 201,000,oo

1000 ro2,67 |O2.670,OO6
LIVRO PARÂ ABORDAGEM DE
CONTEÚDO SOCIO EDUCACIONAL
SOBRE VALORES,ÉTICA E CIDÂDANIA

UND

1000 702,67 102.670,007
LIVRO PARA ABORDAGEM DE
CONTEÚDO SOCIO EDUCACIONAL
SOBRE VALORES,ÉTICA E CIDADÁNIÂ

UND

B

LIVRO PARÁ ABORDÂGEM DE
CONTEÚDO SOCIO EDUCACIONAL
SOBRE VALORES,ÉTICA E CIDADÁNIA

UND 1000 702,67 102.670,OO

9
LIVRO PARÂ ABORDAGEM DE
CONTEÚDO SOCIO EDUCACIONAL
SOBRE VALORES,ÉTICA E CIDÂDANIA

UND 1000 toz,67 102,670,OO

IIII
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PROCE,SiO
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MADO

I 2.1. Suprir as necessidades das secretárias municipais visando atender às demandas para atividades

I r-, vinculadas a educação. A opfo pelo sistema de Registro de Preços prestigia o planeiamento da Seção de

i Material, mantendo estoque mínimo, que prevê a entrega parcelada do material, evitando acúmulo no

I almoxarifado, desgaste do objeto devido a fatores naturais como poeira e umidade.

I

I 3. FUNDAMENTAÇÃo LEGAL E MoDALIDADE LICITATóRIA

I

KIT
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1o2,67 toz,670,oo10
LIVRO PÂRÁ ABORDAGEM DE
coNTEúDo socto EDUcÁcroNAL
sonnr vnlongs,ÉTIcA E cTDADANtA

UND 1000

11
LIVRO PARÁ ÂBORDÂGEM DE
coNTEúDo socto EDUcÂctoNAL
soBRE vÂLoREs,ÉTtcA E ctDÂDÂNlA

UND 1000 tü2,67 toz.670,oo

72
LIVRO PARÁ ABORDAGEM DE
coNTEúDo socro EDUcAcloNÁL
soBRE vÂLoREs,ÉTIcA E cIDADANIÁ

1000 LOz,67 toz,670,oo

13
LIVRO PARA ABORDAGEM DE
coNTEÚDo soclo EDUcAcIoNAL
sosna vllones,ÉTlcA E crDÂDÂNlA

UND 1000 1o2,67 1o2.670,oo

14
LIVRO PARÁ ABORDAGEM DE
coNTEúDo socro EDUcActoNÂL
soBRE vALoREs,É-rIcA E cIDADÂNtA

UND 1o2,67 1o2.670,oo

15
LIvRo Do E,A-EDUcÂçÂo DE lovENs E
A.DULTOS

UND 11o,77 110.170,00

16
LrvRo Do EIA.EDUcÁÇÂo DE loyENs E
ADULTOS

UND 1000 lto,t7 110.170,00

77
LIvRo Do ElÂ.EDUcAçÃo DE lovENs E
ÂDULTOS

UND 1000 t10,17 110.170,00

1B
LrvRo Do EIA-EDUCÁÇÀo DE ,ovENs E

ADULTOS
UND 1000 110,17 110.170,00

19
LrvRo Do EIA-EDUCAÇÂo DE lovENs E
ADULTOS

UND 1000 lto,t7 110.170,00

20

LIVRO HISTORIÂ AFRO E INDIGENA .

ENSINO FUNDAMENTÁI .
OBS:ÂTENDENDO Â LDB (LEl
11.645 /OA)

UND 2 500 76,O0 190.000,00

2000 LOt,67 203.340,002l
LIVRO HISTORIÂ AFRO E INDIGENÁ .
OBS:ATENDENDO A LDB (LEt
11,645 /OB\

.,, LIVRO.PROIETO EDUCACIONÂL SOBRE
ECOLOGTÁ

KIT 2500 113,75 284.375,00

23 LlvRo-PROIE-TO EDUCÂC|ONAL SOBRE
BULLING

KIT 2500 130,50 326.250,00

KIT 2500 129,OO 322.500,00z4 LIVRo-PROIETO EDUCACTONAL
SOBRE A PREVENçÃO DAS DROGAS

2sqro,ooKIT 2000 tz9,oo2S
L|VRo-PRO'ETO EDUCÂC|ONAL
soBRE A PREVENçÂo DÂs DRocÂs

2000 156,17z6 LrvRo DE REDAÇÁo -TNTERPRE TAÇÂo
E PRoDUÇÃo DE TExTos

UND

,Xío,,oTINt) 2000 t77,67LIVRO SOBRE A HISTORIA DO
MÂRÂNHÃo.

142,460,O02A
LlvRo-PROlE"rO EDUCÂC|ONAL SOBRE
PEDOFILIA

UND 2000 71,23

2Z7.OOO,OO29
coLEçôEs DE LtvRos PARADTDATICoS
(KrT COM 10 LTVROS)

KIT 1000 227,AO

30
LtvRo-PROIETO EDUCACIONAL SOBRE
o Llxo. KIT 2500 82,33 2O5.825,00

5.187.310,00

IIIrI

II
I

UND

1000

1000

UND

( ,,rJ,:,.,
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DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA;
A CONTRATADA deverá fornecer o material conforme a demanda do CONTRATANTE, com as especificações do
contrato, mediante Ordem de Fornecimento;
Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo determinado;
Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;
Executar a entrega à medida que forem solicitados pela CONTRATANTE;
Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a

todas as reclamações;

OBRIGAÇÔES DA CONTRÁTNTE:
(a) Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo e forma estabelecidos no Edital.
(b) Atestar a inexistência de falhas e imperfeições no material fornecido.

DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA;
As despesas com a execução deste contrato colTerão, à conta de créditos orçamenúrios consignâdos no
Orçamento para o exercício, na categoria econômica de Despesa de Capital, Elemento de Despesa 339039.000

PRAZ O, FORMA E TOCAL DE ENTREGA

Os produtos serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da CONTRÀTÁNTE e deverão
ser entregues em até 15 dias após a ordem de fornecimento/pedido, na sede do município de São Bernardo;

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

A Fiscalização eaceitação do obieto será do órgão responsávelpelos atos de controle e administração do contrato
decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante
Portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especincações, quantidades e prazo de
validade dos mesúos;

5,6, Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificagões exigidas,
estando sua aceitação condicionada à deüda fiscalizafro dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos
cu.jos preços unitários excedam o valor médio encontrado no mercado.

5.7. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificaÉo da conformidade dos produtos com a especificação;

DO PAGAMENTO
Os pagamentos devidos serão conforme requisição e entrega dos produtos, ou seia, de modo parcelado.

A CONTRATADA deverá apresêntar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do obieto e quantidade discriminada e

acompanhada da requisição dos mesmos

O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empres4 ficando a

CONTRATADO ciente de que as certidôes apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas n
de seus vencimentos.

A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas;

O pagamento será realizado mediante emissão de nota hscal, em até 30 (trinta) dias após a entrega e acei
dos produtos;

?

o

PR0CESS0?olÇtoood''

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de
sua reapreseÍrtâção, desde que deúdamente regularizados;

I
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6.5. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma. A
CONTRATANTE poderá se assim entender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer
pa8amentos que realizar à CONTRATADA.

VIGÊNCIA DA CONTRATAçÂO
O Prazo de Vigênciâ da Ata de Registro será de 12 meses a contar de sua publicação

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

8.1. Os itens deste TERMO DE REFERNCIÀ a serem contratâdos após regular procedimento licitatório, serão
objeto de acompanhamento, controle, fiscalizaÉo e avaliação por servidor:

8.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do CoNTRATO, se em
desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais;

8.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO devêrão ser prontamente atendidas
pela C0NTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

DAS INFRAÇÔES E DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

9.1, A disciplina das infrações e sanções administrâtivas aplicáveis no curso da licitâção e dâ contratáção é

aquela previstã no Edital.

São Bernardo , 24 de outubro d t9.

É'la
eSo
açáo

B/MA

cretá

5
I

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SAO
ESTADO DO MARANHÃO
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8.2. Os atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração pública e não excluem e

nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADÀ inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade e,

na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;



PM .F0Li1A l,i'

PRoCESS0 2otQTcoa 6
PREFETTURA MUilICIPAL DE SAO BE

ESTADO oO lr,tlnAnXÃO
ALIDÀDE

PRAçA BERT{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 _ C
\/l

CI{PJ: 06.125.389/OOO1-88

ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DESCRIçÃO DOS ITENS

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT. VALOR
TOTAL

01
0?
03

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da
proposta de 

-

dias, com
pagamento através do Banco 

- 

Agencia ne

- 

COMC ns na Cidade de

_de_de_2O19
Cidade-UF,

legal

Valor Total da Proposta: R$ .-fvalor por
extensol. Prazo de Entresa:
Nome por extenso do representante

P-
RG ns

CPF/MF:çç

Nq,- CARIMBO E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA,

D€

I

VALOR
UNITARIO

I

I
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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA
REF. EDITAL DE LICITAÇÂO PUBLTCA

MODALIDADE DE PREGÀO NO. 022l2019
- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a) portador(a) do R.G ne

P- CPF ne 

- 

a nos representar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares
de Habilitação para o Pregão Presencial SRP Nq. 

-/2019, 
marcado para o dia J 

-/2019, 
às 08:00 horas,

o[a) qual tem amplos poderes para representar a empresa outorgantg formular ofertas e lances verbais,
negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. Local, _/_/ _Assinaturâ do representante legal sob
carimbo RG: CPF: CNPI/MF da empresa.

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

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPT/MF
CNPf/MF da empresa

I

PR}CE$sclclQlanoÇ
DO

Dfl!líai
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAçÂO (Empregador Pessoa furídica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA.

Ref. Edital de Licitagão na Modalidade Pregão

Ne.022 /2079- Tipo menor preço por item.

DECLARAÇÂO

A
sediada na nq 

- 
Bairro CEP _

Município/Estado por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
portador da Carteira de ldentidade ne. _S SP_e

do CPF na. abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de
Pregâo Presencial SRP ne.0Z2/20f9, DECLARA, sob as penasda Lei,que:

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

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em Fabalho 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 art Ts da Constituição Federal e Inciso V, ArL 27
da Lei 8666/93.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo
funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, (inciso lll, do ârL 9q da Lei
A666/93 e inciso X, da Lei Complementar nq. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de
habilitação, na forma do § 2', arL 32, da Lei nq.8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresâ e empresa de peqüeno portê que, nos termas da LC 123/2006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade Rscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaração.

Local e data

Âssinatura do Representante Lêgal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa

I

I I

I

inscrita no CNPJ ne.

I
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAçÃO PARÁ MICROEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei ComplementaÍ L23 / 2006.)

Eu, 

- 

portador [a) da Carteira de ldentidade R. G. na sSPARA-
e do CPF/|\4F no. 

- 

representante da empresa CNPI/|\4F no

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESÁ DE PEQ(.lENO PORTE, quando
da sua participação na licitação, modalidade de Pregão Presencial SRP na J2019, seja dado o tratamento
diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar ne. 123 /2006.

Declaromos ainda. que não exisite oualouer Ímpedimento entre os previstos nos incisos do § 4e do artigo
3e do Lei Complementar Fedeml ne. 723/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela lunta
Comerxlol pom comprovação da condição de Microemprcsa ou empresa de Pequeno Porte na Íonna.

de 2019.

Àssinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa

I
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ANEXO VI

IMODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÂO)

Declaramos em atendimento ao preüsto no Edital de Pregão na. 

-/2OL9,que 
cumprimos plenamente

os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

â

l-

I
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nq. 

-/2019.
PREGÃo PRESENC,At 5pp xo. _/2019

PROCESSO ADMINISTRATTVO N9, 

-/2019

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicaÉo no Diário Oficial do Município
ou do Estado do Maranhão.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administraüva, na Prefeitura Municipal, Iocalizada na Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São
Bernardo-Ma, inscrito no CNPI sob o ne. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelos gestores:
responsável 

- 

RESOLVE, registrar os preços da empresa inscrita no CNPI sob o
ns com sede na CEPI 

- 

cidade
representada pelo nas quantidades estimadas na secção quaúo desta Ata de Registro
de Preços, 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, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nq. 8,666/93, Lei na. 10.520/2002, Lei Complementar na.123/2006 e suas alterações, e em
conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBIETO

1.1 - A presente licitação tem por obieto o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de Livros
didáticos e pedagógicos, para atender a Secretaria de Educação do Município de São Bernardo - MÀ conforme
condigões e especificações constantes nesta Ata, no Editâl e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRCÃOSTENTIDADES a firmarem contratações nas quanüdades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisiçâo do(s), obedecidas a Iegislaçào pertinente, sendo
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTü§

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua ügência, poderá ser utilizada por qualq u entidade da
s ou ainda deAdministração inclusive autarquias lederais, estaduais ou municipais de órgãos públi

regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consu o gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que nâo participaram do registro de preços, quando d r uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praücados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitaçâo ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde
que o fornecimento não preludique as obrigações anteriormente assumidas.

r órgão

RDG
ESTADO DO MARANHÃO
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2.4 - As aquisições ou conFatações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50oÁ
(cinquenta por centol dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua úgência, e ainda
o quantitâtivo decorrênte das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitaüvo 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 deúdamente
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação ügente

3. DA GERÊNCA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREçOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do
Estâdo/MA.

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

4. DO CONTRATO

4.1 - 0 preço a quantidade e a especificação dos serviços/produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

QTDE DESCRTÇÂo

DO ITEM
EMPRESA UN IITARCA VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGA

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 Municipal de São Bernardo - MA.

6, DAS OBNGAÇÕES DA CONTRTITADA

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das

condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas recl
a atender prontâmente, bem como dar ciência mediatâmente e por escrito, de qualque
verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

e obrigam
lidade que

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

to, inclusive

6.4 - A falta de quaisquer itens cuio fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior para o atmso, má execuçâo ou inexecução dos serviços objeto deste edital
e não a eximirá das penalidades a que esta suieita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui
estabelecidas;

ano

CENTRO
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6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no enderego, conta bancária
e outras iulgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas nornas
rcgulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalizafro dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

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 conu"atada adotar todas as medidas
preventivâs, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

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

6.10 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.11 - O atraso na execução caberá penalidade e sançôes previstas no item 12 da presente Ata.

7. DAS OBRIGAçõES DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da ordem de Fornecimento dos itens registrados;

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

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Editâl;

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

recebimento do ob.ieto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidaçâo e

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reaiustamento de preços ou a atualização monetária;

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

7.7 - Fiscalizar a execução das obrÍgações assumidas pelo contratado.

s. Do FAqAfuiEifiA

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

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de
acordo com o especificario no Ànexo i e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/ faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para

as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeiÉo, sendo o
reapresentáção das notas fiscais/faturas.

izado após a

8.4 - Nenhum pa§amento isentará o FORNECEDOR/CONTrUTADo das §üa§ iesponsab
nem implicará aceitação definitíva do fornecimento.

e obrigações,

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontâdo, ou pormeio de cobrança em banco, bem como,
os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factorinE";

PRoCE$So;?c,/ Q"tccc q
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8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - 0s preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Atâ, admitida a
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - 0s preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os prêços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor ori8inalmente constante da proposta e aquele vigente
no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado sela superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor,
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

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 primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo
rescisâo desta ata de registro de preços e nova licitaÉo em caso de fracasso na negociação.

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

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGI§TRO DE PREçOS

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçôes:

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do arL 78 da Leia.666/93;

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

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

e) por razões de interesse público deüdamente demonstradas e iustificadas;

Q descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preÇo regisFado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual
será juntâda âo processo administr?tivo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicaÉo será feita por
publicação no tornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ta pela
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades preüstas no Edital.

10.5-Havendoocance
fornecimento do item.

lamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornece lativas ao

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a

condição contratual infringida.

I
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10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

11.1 - 0s preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes,
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do obieto desta Ata de Registros de Preços.

72. DAS PENALIDADES

12.1 - 0 descumprimento iniustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeitâ à contratada a
multas, consoante o caput e §§ do art' 86 da Lei A.666 /93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma
seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02olo (dois por cento);

b) a partir do 6a (sexto) até o limite do 10e (décimo) dia, multa de 04%o (quatro por cento), caracterizando-sê a
inexecuÉo total da obrigação a partir do 110 (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no arl 87, I.lll e lV, da Lei 8.666/93, pela Ínexecução total ou parcial
do objeto adjudicado, o MunicÍpio de São Bernardo, através da Secretâria Municipal de Administração poderá,
garantida a prévia e ampla defes4 aplicar à Contratada multa de até 10olo (dez por cento) sobre o valor
adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a reti rar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação
regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, su.ieitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratâr com o Município de São

Bernardo, por prazo de até 02 (doisl anos, e,

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

12.4 - A licitante, adrudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garanüda prévia e ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o MunicÍpio pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o
Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual
perÍodo, sem prejuÍzo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus,

acrescida de iuros moratórios de 1olo (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber
deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cincol dias uteis,
contados de sua inümação, 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 diüda ativâ do
Município, podendo, aiída a Prefeitura proceder à cobrança ludicial da multâ;

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatiíria da reparaçã
prejuízos que seu ato punÍvel venha causar ao MunicÍpio de São Bernardo.

o dos eventu erdas ou

12.7 - Se a Contratãda não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) d contados da

intiÍhaÉo por partê da Secretaria Municipal de Adniinistração e PlarieiameÍito, o valor será
não foremdescontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de AdministraÉo,

suficientes, o valor que sobejar sêrá encaminhado pâra inscrição em Diúda Ativa e execução pela Procuradoria
Geral do MunicÍpio;

nos,

I
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12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente
informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

73, DOS ILICITOS PENAIS

13.1 - As infrações penais tipificadas ia Lei 8.666/93 serão obieto de processo judicial da íorma legalmente
prevista, sem prejuÍzo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁR|OS

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à

conta de dotação orpmentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Atá, ás quais
serão elencadas em momento oportuno:

15. DAS DISPOSUÓES FINAIS

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritâs às seguintes disposiçôes:

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

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, iurídica e decisão superior o Edital de Pregão ne. J2019
e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do present€ regisro para qualquer operaÉo
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

76. DO FORO

16.1 - As partes conkatantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como

competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente cont!"ato, inclusive os casos omissos, que não

puderem ser resolvidos peta üa administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um

só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CoNTRATANTE, na forma do Art 60 da Lei A.666 /93.

São Bernardo-MA, 

- 

de 

- 

de 2019.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO

Secretários Municipais:

EMPRESA

Sócio/Proprietario

PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:

C PF:

CPF

L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 86
CNPr: 06.125.3E9/OO01-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 --------.-.--.-_ CPL- PMSB/MA
Contrato np ---.-..-..-.-.-"--.-- CPL- PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE

CONTRÂTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM IITDO, A
PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO/MÁ E DO
OUTRO UIDO A EMPRESA:

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO, Pessoa lurídica de Direito Público lnterno,
inscrita no CNPf no 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO

BERNARDO - MÁ, doravante denominada CONTRÂTANTE, neste ato, representada por,
residente e domiciliado na cidade de - --, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes
para celebrar com a empresa: -------; Inscrita no CNPf: -----------------, estabelecida --

------, neste ato representada pelo ------------ RG; --------------.------ CPF: --

--, residente e domiciliado na Rua 0------- ------ doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si iusto e pactuado, nos termos contidos na proposta obiêto do PP nq -------------, e

PROCESSO ADMINISTRATM Na --- e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 

-que 
se regerá

pela Lei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cúUsulÁ PRIMEIR.A - Do oBJEfo o presente CoNTRATo tem por base legat o PRoCESSo ADMINISTRATIVo
Ns --------------------- - CPL-PMSB, tendo por obieto -----------. Integram o presente con[ato,
independentemente de transcriÉo, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo
55 inciso XI de vinculagão ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao conüte e a proposta do
licitante vencedor.

CúUSULA SEGUNDA - DO VÁI.OR
O Valor global pelos serviços do obieto contratual éde R$:
---), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do

contrato.

CúUSULA TERCEIRÁ . DOS RECIJRSOS FIEAICCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCn: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursos;

(

cLisurÁ QUARTA . Dos AcÚsrMos E suPREssÕEs
A CONTRATADÂ fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
fizerem necessários no fornecimento dos materiais, obiêto deste contrato, até 2570 (ünte e cinco

inicial atualizado do contrato, em observância ao arl 65 § 1e da Lei 8.666/93.

que se
do valor

CúUSUIÁ QUINTA . Do PRAZo DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia ------- l-"-- | ----, podendo
ser prorrogado, após maniíestâÉo das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da
Lei ne 8.666/93, e suas alterações,

supres

erÁusutÁ sExTA - DA FISeALIzAçÃo

trcE I

Prrl, . F0L|,A ruo
I

ESTADO DO MARANHÃO
í_

I

l
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A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de ---------------- que poderá
a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento obseryando, bem como
propor a aplicaÉo das penalidades previstas deste instrumento.

CúUSUIÁ sÉI.tMA - Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentãção da Notâ fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está deüdamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias
contãdos da data do atesto.

PAR(GRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA" mediante transferência
bancaria em conta corrente da CONTRATADA do Banco --------..--------, Agência -------- Conta corrente ---
-----------, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PAR/{GRAFO SEGITNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentáÉo fiscal será motivo de correção por
parte da CONTRÂTADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TEBCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita
mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da
obrigação da contratada de manter, duraDtê toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
eles assumidas, todas as condições de habilitafo e qualincâÉo exigidas na licitaÉo.

PARríGIAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através
de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de
condições contrárias.

cúusutÁ orrAvA - Do REAEI§IE
0 valor do pre§ente Coniráto só podérá ser reaiusLado durante o prazo de sua vi8ência, se houver auúénto
autorizado pelo governo Federal.

GúUSUI"A NoNA - DAS OBRIGAçÔES DA CONTf,ÂTAilTE
A CONTRATANTE obri gar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrâto;
b') Dq§ighâr um sêMdor da sêsrêhriã Muriicipal de Administfaçâo que sêrá iespônsátêl pelo
acompanhamento e fiscalizaÉo da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens,
estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas

ou defeitos observados;
cJ fornscer a qualquer tempo e com o Máximo de prest€l,a, mcdiante so]icitação escrita da

CONTRATÁDA, informações adicionais, para dirimir duúdas ê orienta-la em todos os casos

omissosj
dl As decisões e proüdencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser

solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do arL 73, inciso I[, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

cúUsUI*A DÉCIMA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

A CONTRATADÁ obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços obieto deste contr'ato mediante emissão de Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTÀDO DO i{ARANHAO

PRAçA BERÍ{ARDO COELHO DE ALMEIDA ?{O 862 - CEÍ{TRO

PR0CE350!I,r Q 1ar, nc1
ALIDADE

- sAo

Ordem
açao, em

PM .Fül,;i,lt

cde Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal
estrita observâncie a sua proposta e ao Anexo Vl, otrservando a qualidade.

c) Manter prep osto com anuência da Administração Municipal na localidade prestãção do
ecessários aoserviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimen n

servidor designado para acompanhar e Íiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria

Municipal de Administração, quando solicitado;

mpenho o
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d) Observar o horário do Livros didáücos e pedagógims administrativo, compreendido entre 08;00
h as 12:00 como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda
a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do contrato;
0 Arcar com todas as despesat exigidas por lei, relaüvas ao obieto do contrato respondendo pelos
encar8os Eabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outs"os
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administraÉo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em
face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de AdminisFação;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o obieto deste contrato
em que se veriÍicarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CúSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DA§ PENAHDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRÁTADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
suieitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal nq 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

PARÁGRÁrO PRIMERO - O atraso iniustiflcado no cumprimento do obieto deste Contrato suieitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3olo (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento).

PAúGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a

prévia defes4 aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;

b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
cJ Suspensáo temporária de participação em licitação e impedimento de contratâr com a

administráção, por praz- não superiof a 0Z (doisl anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitâr ou contratâr com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniÉo.
e) As sanções previstas nas alíneas "a", 't" e "d" podendo ser aplicadas conjuntimente com a

prevista na alínea "b".

PARíGRAFO TERCEIRO - Após â apticação de qualquer penalidade seiá feita comünicaÉo esdita à CONTRATADA
e publicada no jornal Olicial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os câsos de aplicação das

penalidades de advertências e multa de mora.

cL(sUIÁ DÉGIMÂ SEGUNDA . DA REscIsÂo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as preüstas
em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especiÍicações, projetos ou prazos;

b) - o cumprimento iregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

cJ - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibitidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estiPulados;
d) - o atraso iniustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem iusta causâ e prévia comunicaÉo à CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associaçã o da CONTRATAD outrem,
a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão
admitidas no edital ê no contrato;

o nao

gJ - o desatendÍmento dâs determínações regulares erÍranád3s Pelo se comlssao
designâda para acompanhar e fiscalizar a sua execuÉo, assim como as

de Secretaria Municipal de Administração;
icipal

h) - o cometimento reit€rado de faltas na sua execuÉo, anotadas na forma do § lp do arL 67
desta Lei Federal na 8,666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;

ncorpo
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i) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRÁTADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
preiudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de altá relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que es!á subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
mJ - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1q do arL 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou gueÍra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigatórÍo de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistás
desmobilizações e mobilizações e ouFas previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos,
o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigagões assumidas até que seja
normalizada a situação;
oJ - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbaÉo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seia normalizada a situação;

PARÁGRArO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente moüvados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla deíesa.

PARÁGRÁFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato podená ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da AdministraÉo nos casos enumerados nas
alíneas 'a' a 'i'desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
qué haiâ convêniência para a CONTRATANTE;

.iudicialmente, nos termos da legislaçâo.

CL,lí§tIlÁ DÉCIMÂ TERCEIRA - Do RECEBIMENTo DOS PRODUTOS
0s serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentiárias, parte
integrante deste.

PARríGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços
que não satisfizerem as condições citadas na propostâ e no edital serão recusados e colocados a disposição da
COUTRÁTADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PAR{GRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo prazo
para recebimento dos serviços reieitads. Ocorrendo a rêieição pela 2e vez, o contrato podení ser rcscindido. A
CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo máximo de L5 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades previstas no Art 87 daLei n" a.666/93;

cLísulÁ DÉCIMÂ QUINTA - DAs ALTERÂçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n" A.666/93.

cúUsUI.A DÉCIMA sExTA . DA PUBUCAçÂo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da
resumo, do presente Contrato.

sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a ublicação em

CúUSULA sEnMÂ - Do FoRo
o foro da Comerca d€ SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para
pendências resultantes dêste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi
lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo,

úvides ou

o presente instrumento
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CI{PJ: 06.125.389/OOO1-88

SÃO BERNARDO(MA),

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
CONTRATANTE

CNPJ

CONTRATADA
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I;I {iIEFEI

I
I

ESTADO DO MARAI{HAO

I

2p_

I

}-/


