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EDITAL DE LICITAÇAO
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE PREGÃO PRXSENCIAL- SRP N'024/2019
PROCESSO ÀDMINISTRATTVO N". 2OI9IOOO7

(Conbatação de empreso para fomecimento de kits Escoldres, através do SISTEMA DE REGISTRO DE
PREçOS, destinados ao aíendimento da Secretoria de Edacação da Prefeituro do Município de São Bernardo -
MA).

ABERTURA: l4 de novembro de 2019, as 08:00 horas.
Sala da Comissão Perrnanente de Licitação Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São Bemardo - Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bemardo, Estado do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado pela Portaria
de janeiro de 2019, toma público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatório, na
MOdAIidAdC PREGÃO PRESENCIAI SRP- PARA REGISTRO DE PREÇO, tiPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, O

referido Pregão será regido pela Lei no 10.520, de l7 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n' 3.555, de 08
de agosto de 2000, alterado pelos Decretos no 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e Lei Complementar no. 12312006 e
pela Lei no 8.666, de 2l de juúo de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas condições e exigências estabelecidas neste
edital.

Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habititação, a proposla de preços
(envelope l) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverâo ser entregues no endereço acima citado, até à
08:00 hoÍas do dia 14 de novembro de 2019, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipôtese de nâo haver kits
Escolares naquela data, ocasião em que se daní início ao credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos
pertinentes.

l.l - O presente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de empresa para fornecimento de kits
Escolares, através do sistema de registro de preços, destinados ao atendimento da Secretaú de Educaçào da
Prefeitura do Município de São Bemardo, Estado do Maranhão.

2 _ DOS ANEXOS

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

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Formulário Padrão de Propostas de Preços;
ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de Declaração (Ernpregador Pessoa Jurídica);
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP

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

3 _ DÁ PÁRTIUPAç'Áo

3.1 - Poderào particip da presente licitaçào quaisquer €mpresas legalmente constituídas, do de atividade
cornpatível com o objeto da licitaçâo, conforme o item 6 - Anexo I - Termo de Referencia e que se apresentaÍeÍr! até
às 08:00 horas do dia 14 de novembro de 2019 a Pregoeira, em sessão pública, no endereço constante no preâmbulo
deste edital:
â) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes I e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitação parâ participar do presente pÍocedimento licitatório,
conforme modelo anexo, em separado dos envelopes I e 2;
c) a proposu de pr€ços (envelope I ):
d) os documentos de habilitação (envelope 2).

3,2 - Nâo poderão participar desta licitaçâo as empresas:

í
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intenção de comprovar seu enquadrâmento em um dos dois regimes ou utilizâr e

diferenciado e favorecido na presente licitâção, na forma do disposto na Lei
74/12/2006,COM DATA DE EMISSÃO A PARTIR DE MAIO DE 2011.
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3.2.1 - cuja falência teúa sido deoetada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em consórcios de
empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.2 - que por qualquer motivo teúam sido declaradas inidôneas por qualquer ôrgão da Administração Pública,
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei n" 8.666/93, salvo as já reâbilitadas.
3.2.3 - é vedada, a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com empresri qu€
venha a contratar empregado que sejam cônjuges, compaúeiros ou parentes €m liúa reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoraÍEnto, do poder público municipal.
3.2.4 - empresas que não teúam o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) coÍnpatível com o
objeto da licitação.

4 _ DO CREDENCIAMENTo

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/adiüvo eventual da
gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoâ que
estatutariamente tenha poder para tal, comprovando estâ capacidade jurídica;

4.1.2 - Procuração particular ou cârtâ de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser utilizado o
modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à
formulação de lances verbais e a praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão, acompanhada, conforme o
caso, de um dos documêntos 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 lunta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nq 103 de 30 de
abril de 2007, expedida pelo Departâmento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, a Certidão Simplificada
e especÍfica do ano em exercício exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha

se eficiar d
lemen

tratamento
ne 123, de

4.1.4, Para fins de confirmaçâo de poderes para subscrevê-le, ou ainda cópia de trasla
instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

e procuraç ão por

4.2 - O representânte da licitânte presente à sessão deverá entregar a Pregoeira o documento de
credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidâde ou equivalente e CNPJ da emprêsa
atualizado, bem como a declaração de âtendimento aos requisitos de habilitãção, em separado dos envelopes
"Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

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

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

i

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

I

4.5 A não apresentação ou incorreçâo de qualquer documento de credenciamento, bem assim o nào
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inüabilizará a participação do (s) licitânte
(s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouünte (s), não
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou Ínterferir
no desenvolümento dos tÍabalhos, ressaltândo que quando a documentâção de credenciamento estiver, por
lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 21, o respectivo envelope será entregue ao licitânte que estará

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

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

4,7 - recomenda-se que todos os 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 DÁ PROPOSTÁ DE PREÇí)§

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

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Sõo Bemaxlo
Pregão Presencial SRP n' 024/2019
Processo Administmtivo n". 2 0 1 9 I 0007
Envelope 1 - PROPOSTÁ DE PREÇOS (razio social ou nome comerci tlo licitonte e endereço)

5.1.2 - preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações mínimas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo [;
c) conter marca em todos os itens, a cotaçâo de preço unitário e global ern real, incluídos todos os impostos, taxas e
demais encargos pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada, de aceitação tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitká a nota fiscal
referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispensável para efeito de empeúo da despesa e
realização do pagamento nos termos deste edital;
5.2 - Não será aceita oferla de produto com características diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.
5.3 - A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste

edital.
5.4 - os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no rnomento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto 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 licitante no curso da
sessão.

d) havendo divergência entre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso, serào

considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa jurídica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal informação,
poderá ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do ceÍamei
5.5 - o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a partir da data constante no subitem 3.1;
5.6 uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, alterações ou
alternativas nas condiçõeyespecificações estipuladas. Não serão consideradas as propostas que contenham
entrelinhas, emendas, rasuras ou bontes que não estejâm Íessalvados;
5.7 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste itenl as condições previstas no subitem
14.6 e t4.7 deste edital implicará na desclassificação do licitante

6 - DA HABILITAçÂO
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Sõo Bemardo
Pregão Presencial SRP n" 024/2019
Processo Administrativo n". 201 9 I 0007

-!.1

Envelope 2 - HABILITAÇ.ÃO tazõo social ou nome comercial do licilaníe e endereço)

I
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6.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deyerão apresentar a documentação
de Habilitâção que deverá ser entregue em 01 (umal 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 etapâ competitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeira procederá a abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor propostã, procedendo a sua
habilitação ou inabilitação.

6.3. - Relativos à habilitaÉo iurídica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa indiüdual;
b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em úgor, deúdamente registrado, em se tretando de
sociedade comercieis, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus
administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estâr acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e Específica da |UNTA COMERCIAL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade ciü1, acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio;
d) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no paÍs, e
ato de registro ou autorizâção para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.
e) - Alvará de localização e funcionamento - emitido pelo Poder Executivo Municipal.

6.3.1 - Relativos à Regularidade Flscal
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furÍdica (CNPf);
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 obieto da licitação;
c) Prova de Regulâridade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

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

. Certídão Negâtivã de Débito Fiscel (CND)

. Certidão Negâtiva de Inscrição ne Diüda Ativa.
c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal

. Certidão quanto à Divida Ativa do MunicÍpio
o Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN

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

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabâlhistâs - CNDT, em cumprlmento à Lel 12.44O /20ll e à
Resolução Administrativâ nc l.47Ül2tll, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tslius.br/certidão, âtualizâdo o err.Zg,V da Lei 8.666/93.

6.3.2. QUALTFTCAçÂO rÉCUrCa:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatÍveis em características com
o objeto da licitâção, mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa jurÍdica de direito público ou
privado, devidamente reconhecida Íirma em cartório e acompanhado de nota fiscal

6.3.3 - Relatiyos à qualincação econômico-financeira:

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

b) Certidão simplificada da runta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, de acordo com o art 1q do
decreto na 21.040/2005, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão, referente a esse
ano.

I
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c) No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federação, terá que apresentar a certidão
simplificada da funta comercial do Estado, sede da empresa.

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

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

6.5.1 - se o licitânte for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPf da matriz, 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 nlial, simultaneamente;

6.5.4 - serão dispensados da apresentáção de documentos com o número do CNPJ da filiâl âqueles documentos
que, pela própria naturezâ, forem emitidos somente em nome da matriz;

7 - DO PROCEDIMENTO

7. t - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus representantes o
Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de âtendimento aos requisitos de habilitação, e os
envelopes contendo as propostas de preços (envelope I ) e os documentos de habititação (envelope 2);
7.2 - depois da hora nrarcada, neúum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeira, pelo que se

recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local designado 15 (quinze) minutos antes
do referido horiírio, bem corno de pmpostaydocumentação que não se façam acompaúar de repÍes€ntante do
licitante devidamente credenciado;
7.3 - apos a verificação 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, desclassihcado-se as incompatíveis;
7.4 - no curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor dâ oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até l07o (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais
e sucessivos, em valores distintos e decresc€ntes, até a proclamação do vencedor;
'7.4.1 - a ofeía dos lances deverá ser efetuada no mornento em que for conÊrida a palalta ao licitante, na ordem
decrescente dos preços;
7.4.2 - dos lances ofertados não cabeú retratação;

a.+ I

6.3.4 - Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitãção (Documentação Complementâr),
declarações, deúdamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabÍveis, de que:
a) Declara inexistência de fâto superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art.32 § 24, da Lei
8.666 /93 (modelo anexo)
a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade Íiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaraçâo;
b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabâlho
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo nâ condição de aprendiz, a

._ partir de 14 anos, nos termos do Art. 7e, )C«lll, da Constituição Federal e Art. 27,Y, da Lei 8.666/93 (modelo
anexo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisão. (modelo anexo);

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 licitánte tenha o recolhimento dos encargos
centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobetório de âutorização para a

centralização, ou;

I
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7.5 - não havendo pelo menos três ofertâs nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das
melhores Propostas, até o máximo de tÉs, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços
oÊrecidos (havendo empat€ nesta condição todos participârão da etapa de lances verbais);
7.ó - 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 PregoeiÍa convidará individualmente os licitântes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances
verbais, a paÍir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valoÍ;
7.8 - a desistência em apresentar lânce verbal, quando convocado pelo Pregoeta, implicará na manutenção do último
preço âpresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das pÍopostas;
7.9 - caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, seÉ verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado paÍa a contratâçâo;
7.10 - o encerramento da etapa corpetitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes manifestarem seu
desinteresse em apresentar noyos lances;
7.1 t - declarada encerrada a etapa cotrpetitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor pÍeço apresentado, O
Pregoeira verificaná a ocorrência do empate previsto no item 10.5 deste Edital, para em seguida, examinar a

r-z aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo Ínotivadamente a respeito;
7.12 - encerradâ a etapa compctitiva e ordenadas as ofertas, O Pregoeira procedení à abertura do envelope contendo
os documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor prol»sta, 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 â pÍoposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivament€, até que um licitante,
dentre aqueles que paÍiciparâm da etapa de lances verbais, atenda às condições fxadâs neste edital;
7.14 - nas situações previstas nos subitens 7.9,7.ll e 7.13, O Pregoeira poderá negociar dtetamente com o
proponente paÍa que seja obtido preço melhor;
7.15 - verificado o atendimento das exigências fxadas neste edital. sená classiÍicada a ordem dos licitantes sendo
declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro tugar, sendo-lhe adjudicado o objeto do ceÍtaÍn€;
7.16 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de

Habilitação", durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apÍesentação no certame). Após, as

empresas poderão retirá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes qu€ não
se habilitarem para oêrtar lances verbais poderão, ao encerram€nto da sessão, desde que não haja manifestação de
interposição de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes;
7. t7 - da Sessão Pública seú lavrada âtâ circunstânciâda, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os licitantes
presentes.

8 _ DO RECEBIMENTOv 8.t - De acordo com a necessidade veriflrcada pela Secretariâ Íequisitante" e seguintes do Anexo I - Termo de

Referência deste Edital.

9. - DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à

prestâgâo de serviços e/ou aquisiçâo de bens, para contratações futuras da Administraçào Públicâ;
9.2 - a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para
a futura contratação, inclusive com preçost especificações técnicas, fomecedores e órgãos participantes, conforme as

disposições contidâs neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas;
9.3 - órgão Gerenciador é todo órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto
de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preçosl
9.4 - óÍgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento licitatório
para Registro de Preços, bem como integÍante da futura Ata de Registro de Preços;
9.5 - o Orgão Gerenciador do presente Reg istro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bernardo, através da

Secretaria Municipal de Ádministração e setor de Conrpras da Prefeitura Municipal.
9.6 - o presente Registro de Preços terá validade de t2 (doze) meses a contar da data de assinatura e publ
respectiva Ata de Registro de Preços:

da

9.7 - a existência de Registro de Preços não obriga a Administraçào a hrmar as contrata$es que deles poderão
facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisiçâo pretendida, sendo assegurado ao beneÍic
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de Preços, dwante sua vigência, podeú ser utilizado por qualquer órgão da Administração
Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão participante do presente certam€
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador. O quanlitativo decorr€nt€ das adesões à ata de registro de
preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado nâ âta de registro de preços
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para o órgão gerenciador e para os órgãos paÍicipantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cuÍnprimento 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 fomecedores a serem registrados, convocará os particulares para assinatura da Ata de
Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal de fomecimento nas
condiçóes estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade;
9.10 - a Ata de Registro de Preços podení sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei
8.666/93.

10 _ DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

l0.l - Esta licitação é do tipo MENOR PREçO POR ITEM, em estrita observância do disposto no inciso V do art. 8"
do Decreto n' 3.555/2000; 10.2 - serão desclassificadas as propostas que nâo atendam as exigências e condições
deste edital;
10.3 - será considerada mais vantajosa paÍa a Administração e, consequentemente, classifrcada em primeiro lugar, as

\í propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condiçôes deste edital, apresente o preço miíximo aceitável pela
Administração.
10.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classihcadas, após os lances verbais, se

for o caso, A Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2" do artigo 45 da Lei
n" 8.666/93;
t0.5* será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas - ME e

empresas de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:
10.5.l- enlende-se poÍ empate aquelas situações em que ils propostas apresentadas pelas microempresas e empresas

de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;
10.5.2- omrrendo o eÍnpate, procedeÍ-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada seÉ convocada para apresentar nova proposta
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos afrs o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno portg na forma da letra "a" deste iter4 serâo

convocadas as Íemanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem t0.5.1, na ordern classificatória,
para o exercicio do rnesmo direito:
c) no caso de equivalência dos valores apresentâdos pelas microempresas e empresís de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecido no subitem 10.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos na letra "a" deste iteÍ! o objeto licitado sení adjudicado em
favor da pmposta originâlmente vencedora do certame;

- e) o disposto oeste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 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 p€lo licitante, prevalecerá este

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

11 _ DO DIREITO DE PETIÇÃO

I l. I - 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, cuja petição deveú ser dirigida a Pregoeira;
I l.l. I - cab€ú a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

I t. I .2 acothida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizaçào do cename
I [.2 - declarado o vencedoÍ do ceÍtame, quâlquer licitante podeÍá manifestar imediata e motivadamente a de

reconer, com registÍo em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, Íicando os demais licitantes desde logo int

c.para apresentar contÍa razôes em igual número de dias, que começarão a coner do termino do prazo do
sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;
ll.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, Prefeita
Municipal, por intermédio do Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse

período, encaminhalo (s) à autoridade superioÍ, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesnro pmzo;
I 1.4 - o acolhimento de recurso importaní a invalidação apenâs dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
ll.5 * decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade cornpetente
homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e â quantidade de fomecedores.
I t.6 - â âlta de manifestação imediata e nrotivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do dteito de

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

IcEtrtl
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12 _ DO PÁGAAENTO

l2.l - O pagâmento será efetuado nos termos do contrato de fomecimento.
12.2 O pagamento será feito através da funcional programiítica do exercicio.

13. DAS PENALIDADES

13.l A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condiçôes do presente Pregão ficará sujeita à
penalidades previstas no art. l'da Lei 10.520/2002 bem como dos aÍs. 86 e 87 da Lei n'. 8.666/93.

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

13.3 - o valor resultante da aplicaÉo da multa prevista s€rá cobrado pela via administrativa, devendo ser recolhida no
prazo máximo de l0 (dez) dias conidos, a contar da data de recebimento da comunicação, or! se não atendido,
judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fis€al, assegurado o conraditório e ampla defesa;

I3.4 - o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não Ínantiver a proposta. compoÍar-se de

modo inidôneo, fuer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, hcará impedido de licitar e contratar 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 pópria
autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadasro de fomecedores do Municipio;

13.5 a nâo-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2. t acima, implicaní decadência do direito
à contÍatação, sem prejuízo das sanções previstas 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 licitaçâo.

13.6 Demais penalidadeVsanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste edital e/ou
seus anexos estão disciplinadas no item 9 * DAs SANÇÕES", do Anexo I deste edital

Qlt

T1 - DAS DISPOSIÇOES FINÁIS
l4.l - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo íranif€stação dos licitantes quanto à intençâo de

interposição de recurso, O Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente seú zubmetido à homologação
pela Prefeita Municipal;
14.1. t - no caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto âo mesmo, a autoridade incumbida da

decisão adjudicaní o objeto licitado;
t4.2 - a Administração podeÍá rcvogar a licitação por razões de interesse público deconente de fato superveniente

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificff tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de

oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do aíigo 18

do Decreto no 3.555/2000;
14.3 - decatá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção,

após julgamento desfavorável, apresentar âlhas ou irregularidades que o viciem;
14.4 - a participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e cond

bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empeúo, no pÍazo máxiÍno de 05

(cinco) dias úteis;
14.5 - O Pregoeira, em qualquer momento, podeú promover diligências objetivando esclarecer ou complementar â

instrução do processo;
14.6 - não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros materiais na proposta ou da
documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o enlendimento da

proposta, e que úo firam os direitos dos demais licitantest
14.7 - as nornras disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não cornpÍometam o interesse da Ádministração, a hnalidade e a segurança do fornecimento
dos Ínateriais;
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14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos requisitos de

habilitação, bem como qualquer outro documento peÍinent€ à proposta de preços dentm do envelope de habilitaçâo,
ou vice versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante que estará autorizado a abri.lo e retirá-
la Lacrando-o em seguida, unu vez que citado documento se encontra no recinto, aplicando-se por analogia o
disposto no subitem 4.5 acima;
t4.9 - o adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões do valor

inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65, § 1", da Lei n' 8.666/93;
14.l0 - os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeta, que se baseará nas disposições contidas nas

legislações citadas no preâmbulo deste edital;
l4.ll - os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estâo com vista franqueada aos

interessados na licitação;
14.12 - a nâo-Íegularizaçâo da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 actrm. implicará decadência do

direito à contratação, sem prejuím das sanções previstas no item l3 acima, sendo facuhado a Administração convocar
os licitantes remanescentes, na oÍdem de classificação, para a assinatura do conaato, ou revogar a licitação.
14.13 - o extÍâto de aviso desta licitação estanâ publicado no DiríLrio Oficial do Estado do MA

Informações adicionais poderão ser

Licitação nos horários de funcionamento da Prefeitura
pelo Pregoeira na sala da Comissão Permanente de

de segunda a sexta-feira das 08:30 às 12:00 horas

São Bernardo - MA. 25 de outubro de 2019

LIMA
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TERMO DE REFERÊNCIA

I. DO OBJETO

O presente Pregão Presencial tem como objeto REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual fomecimento de kits
Escolares, a fim de atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de São Bemardo, Estado do
Maranhão.

1.2 - São Orgãos participântes deste REGISTRO DE PREÇO SecÍetaÍia municipal de administração, SecretaÍia
Municipal de Educa@o, Fundo Municipal de Educação, Secretaria municipal de Saude, Fundo municipal de saúde e
secretaria municipal de assistência social.

MOrrvAÇÂo

\-,/ 2.1. Suprir as necessidades das secretárias municipais visando atender às demandas para atividades vinculadas a

Educaçâo. A opção pelo sistema de Registro de Preço prestigia o planejamento da seção de material, mantendo
estoque minimo, que prevê a entrega paÍc€lada do material, evitando acumulo no almoxarifado, desgaste do objeto
devido a fatores naturais como poeira e umidade.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATORIA

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo presencial
para Registro de Preço será devidamente justi{icado pela pregoeira designado parê o certame. Ademais tem amparo
legal, integralmente, nas Leis Federais no 10.52012002 e n' 8.666/1993, Lei Complementar n' 1231200ó e demais
legisla$es aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais
aplicáveis as assunto.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
PLANILHAS ORÇAMENTARIAS

Ne PRODUTOS MARCA QTD VALOR

UNlTÁRIO
VATOR

TOTAL

I KIT INFANTIT COMPOSTO POR: 2500 95,40 238.500,00

01 MOCHILA

01 CADERNO BROCHURA 48

FOLHAS

O1 TESOURA 5EM PONTA

01 COLA BRANCA 9OG

02 úPIS GRAFITE

01 MA55A MODELAR 12 CORES

01 úPIS DE COR 12 CORES

01 APONTADOR

RETANGULAR

SIMPLES

02 CADERNO DE DESENHO 40
FOTHAS

01 BORRACHA PONTEIRA

01 RÉGUA 30 CM

2 KIT FUNDAMENTAL I (19 AO 59)

COMPOSTO POR:

2500 toL,67 254.775,OO

O]. MOCHILA

01 CADERNO UNIVERSITARIO 96

lí t:l l

I
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FOLHAS

01 CADERNO DE CALIGRAFIA 40
FLS

02 TABUAOA

02 úPIS GRAFITE

01 APONTADOR

RETANGULAR

SIMPLES

O2 CANETAS ESFEROGRAFICAS

O1 BORRACHA PONTEIRA

01 RÉGUA 30 CM

3 KIT fUNDAMENTAL ll (6r AO gel

COMPOSTO POR:

2500 109,00 272.500,00

01 MOCHILA

01 CADERNO UNIVERSITARIO 2OO

FOLHAS

02 LAPIS GRAFITE

01 APONTADOR

RETANGULAR

SIMPLES

O1 BORRACHA PONTEIRA

01 RÉGUA 30 CM

4 KIT EJA (EDUCAçÃO DE JOVENS E

ADUTTOS) COMPOSTO POR:
3500 109,30 382.550,00

01 MOCHILA

01 CADERNO UNIVERSITARIO 2OO

FOLHAS

02 úPIs GRAFITE

01 APONTADOR

RETANGULAR

SIMPLES

01 BORRACHA PONTEIRA

01 RÉGUA 30 CM

VR. TOTAL 1.747.725,00

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA deverá fornecer o material conforme a demanda do CONTRÁTANTE, com as especificações do
contrato, mediante Ordem de Fomecimento;
Responsabilizar-se pela entrega do Ínaterial no prazo determinado;
Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;
Executar a entrega à medida que forem soücitados pela CONTRATANTE;
Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados p€lo CONTRATANTE, atendendo

rec lamações;

)

a todas as

OBRIGAÇOES DA CONTRATNTE:
(a) Efetuar o pagamento à eírpresa de acordo com o prazo e forma estabelecidos no Edital.
(b) Atestar a inexistência de falhas e imperÊições no material fornecido.

DA DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas com a execuçâo deste contrato correÍão, à conta de créditos orçaÍnentários consignados no Orçanento
para o exercício, na categoria econômicâ de Despesa de Capital, Elemento de Despesa 339039.000

I

PRocEsS0_Lr-ÉtLgl_.q1-

I
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I 02 cANETAS ESFERoGRAF|CAS

I

O2 CAN ETAS ESFEROGRAFICAS
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PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

Os produtos/serviços serão requisitados de forma parcelada, de acordo mm as necessidades da CONTIúTÁNTE e
deverão seÍ entregues em até l5 dias após a ordem de fomecimento/pedido, na sede do município de São Bemardo;

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

A Fiscalizaçâo e aceitação do objeto seÉ do órgão responúvel pelos atos de controle e administração do contrato
decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Poíaria.
Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e prazo de validade dos
meslnos;

5.6. Só serão aceitos os fomecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando
sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não seÍão aceitos produtos cujos pre4os
unitários excedam o valor médio encontrado no mercado.

5.7. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.7.1. Provisoriamente, para eÊito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;

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

A CONTRATADA deverá apresentar a Nota FiscayFatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e

acompaúada da requisiçâo dos mesmos

O Pagâmento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a

CONTRATADO ciente de que as ceÍidões apresentadas no ato da contratação deverâo ser renovadas no prazo de

seus vencimentos.

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

O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (hinta) dias após â entregâ e aceitação dos
pÍodutos;

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a panir de sua

Íeapresentação, desde que devidamente regularizados;

6.5. No caso de aplicação de alguma multa o pagâmento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma. A
CONTRATANTE poderá se assim entender, descontaÍ o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer

pagamentos que reali?âr à CONTMTADA.

VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÂO
o Prazo de Vigência da Ata de Registro será de 12 meses a contar de sua publicação

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E CTNEICNUEUTO

8.1. Os itens deste TERMO DE REFERNCIA, a serem contÍatados após regular procedimento licÍatório,
de acompaúamento, controle, fiscalização e avaliaçào por servidor:

objeto

8.2. Os atos previstos no item anterior seÍão exercidos no interesse da administração pública e não excluem e nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade e, na sua

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

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

P

I

a
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PRAçA B

EAS IMRAÇÕES E DAS SANÇOES ÂDMIMSTRATIVAS

9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplic,íveis no curso da licitação e da contratação é aquela
prevista no Edital.

São Bernardo(MA), 24 de outubro de 2019

Sâmia ra Carvalho
S

ü1 r , 'íULl1IA NO I
I

I CNPJ:06.125.389/00O1-8E L -.
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I
MA

ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DESCRI(]AO DOS ITENS

ITEM ESPECIFICAÇAO VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

0l
02
03

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da
proposta de dias,
com pagamento através do Banco _
Agencia no COMC n' _, trâ

Cidade de
Cidade-UF. de de 2019.

ValoÍ Totâl da Proposta: R$ (valor por
extenso). Prazo de Entrega:_
Nome por extenso do representante
legal:- RG n".

SSP- CPFÀ4F:
no. CARIMBO E
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
DA EMPRESA.

" TULíA NO
I

Qi

CEIIT o

DE SÃO
ESTADO DO MARAT{HÃO

CNPrr06.125.389/0001-88 L
I

MARCA 
lauANr

I

I
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ROCESSO

MODÀLIDADE
oPREFEITURA MUNICIPÂL DE SÂO BE

ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERNARDO COETHO OE ALITIEIDA No 862 - CENTRO -

CilPr: 06.125.389/0OO1-88

ANEXO III

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MIINICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA.
REF. EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA
MODALIDADE DE PREGÃO N".02412019

-TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

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

/SSP

L
l14^

portador(a) do R.G
no CPF n' _, a nos representar junto a

I / Assinatura do

PREFEITURA MLINICIPAL DE SAO BERNARDO, a fim de part icipar dos trabalhos de abertura das Propostas e

Documentos CoÍplementares de Habilitação para o Pregão Presencial SRP N". /2019, marcado para o dia

-,] l20l9, 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 inteÍposição
de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao ceíame. [,oca[,
representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJ/MF da empresa.

OBS. Deverá ser recoúecida a flrma em caso de representação por meio de procuração particular

Assinatura do Represenlante Legal sob cari
RG:

CPFÀ4F
CNPJ/IvIF da empresa

-l

ul (.\f
's La

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO



Firr .|OLHA No

PR0CES30

ESTADO DO MARANHÃO
ALIDADE I

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Í{O 862 -
CNPr! 06.125.389/0O01-88

ANEXO IV

MODELO DE DECLAITAÇÃO (EÍnpregador Pessoa Jurídica) (papet timbrado da empresa)

A PREFEITURA MI.JNICIPAI DE SÀO BERNARDO-MA.

Ref Edital de Licitação nâ Modalidâde PÍegão

N'. 024120 I 9- Tipo rneÍrcr preço poÍ item.

DECLARAÇAO

inscrita no CNPJ no

sediada nâ no , Bairro CEP

_ Municipio/Estado por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
portador dÂ CaÍeira de Identidade no.

_, abaixo
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial SRP n'.024/2019, DECLARA, sob as penas

da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniôncia de fatos impeditivos da habilitaçâo;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de t8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso

ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) ânos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a paÍir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7' da Constituição Federal e Inciso V, Art .27 d^l-Êi 8666/93.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Exe.utivo Municipal/Estadual exercendo funções

técnicas, comerciais, de gerencia, administÍação ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9" da Lei 8666/93 e inciso
X, da Lei ComplementaÍ n". M/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitaçâo, na forma do § 2',
art. 32, da Lei no. 8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empÍesâ de pequeno porte que, nos termos da LC 12312m6, possuir alguma

restrição nâ documentação referente à regularidade
declaração.

fiscal, esta deverá ser mencionada, co ressalva, na supracitada

Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF^/ÍF
CNPJÀÍF da empresa

PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO RDO,

SSP _ e do CPF n".

I Qr
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PROCES§O 9Di.ctLC-lC)r I
ESTÂDO DO ITIARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 _ CE

PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BE
IDIDÉ 0{/SrZX

vi§oo BERNARDO/MA
CIIIPJ: 06. 125.389/O001-88

ANEXO V
RIQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DTCTETUqÇÃO PATUT

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 123 12006.)

Declaramos ainda. aue não uisíe oualouer imoedimento entre os orcvistos nos incisos do § 4" do artipo 3'da Lei
Complementat Federul n'. 123D006.

Como prova da reêrida condição, apÍesentamos em documento anexo, CERTIDÃO emirtda pela Juntu Comercial
para comprovação da condição de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte ntforma.

de 2019.

Assinatura do representante legal sob

RG:
CPFÀ,IF

CNPJ/IvIF da empresa

Eu, _, portador (a) da Carteta de Identidade R. G. n".

_SSPARA_ e do CPF/MF no. representante da empresa

""ri"it 
*.ú""'#Htumá'ponrr,qu;;A;"ff",p"ç j

licitação, modalidade de Pregão Presencial SRP n' /2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas

ernpresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei ComplementaÍ n'. 123/2006.
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PROCESSO l] CI? CÔ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE onor Q I t; ?

ESTADO oO tlamrxÃO
PRAçA BERÍ{ARDO COETHO DE ALMEIDA NO 862. CE

ViS

CNPJ: 06.125.389/0OO1-88

ANEXO VI

(MoDELo DE DECLAIL{ÇÂo DANDo CIENC]A DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇAO)

DeclaÍamos em atendimento ao preüsto no Edital de Pregão n'. _/2019, que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação exigidos para paíicipação no presente certame.

LoÇal e data

Assinatura e Carimbo RepÍesentante Legal

1(r

I
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PREFETTURA MUNICIP

ESTÂDO DO
PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA

CNPJ: 06,125,389/O001-88

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 

-/2019PREGÃO PRESENCIAL SRP N'. /2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 12019

VALIDADE: 12 (doze) mes€s contâdos a psrtir da data de sua publicâção no Diário Oficiâl do Estâdo do
Maranhão.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede

administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São
Bemardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n'. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelos gestores: respons'ável

RESOLVE, registrar os preços da empresa inscrita no CNPJ sob o n".
CEP: cidadecom sede na

representada pelo nas quantidades estimadas na

secção quatro desta Atâ de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por itenl atendendo
as condições previstas no instrurnento mnvocêtório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as

paÉes às normas constantes da Lei n'. 8.666193, Lei n". 10.520/2002, Lei Complementar n'. 12312006 e suas

alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

l.l A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de kits Escolares,
para atender a Secretaria de Educação do Município de São Bemardo - MA, conforme condições e especificações
constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.1. I - Este instrumento não obriga aos óRGÃOS/ENTIDADES a fimarem contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislaçâo peíinente, sendo

deteltoÍ do registro a preferência de fomecimento, em igualdade de condições.
ao

2. ADESÃO DE ORG,ÃOS N,íO PÁRTICIPÁNTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão entidade da

Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime
próprio que não tenha participado do ceíame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazeÍ uso da Ata de

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os
possiveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classifrcação.

2.3 - Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidâs,
optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o

fomecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

at ii ã:a
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PREFEITURA MUNICIP IESTADO DO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA RNARDO

CNPIr 06.125.389/OO01-88

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderâo exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta
por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o
cuÍnprimento dâs exigências da legislaçâo vigente

3, DA GERÊNCA DÁ PRESENTE ATÁ DE REGISTRO DE PKEÇOS

3.1 - O gerenciamento deste instruÍnento cabeÉ a Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

3-2 À Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jomal Oficial do
Estado/.lvlA.

3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÃOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços são: Gabinete do
Prefeito; Secretaria Municipal de Obras InÊaestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educaçâo; Se{retaria Municipal de Administração;
Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretâria de Assistência e
Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultur4 Esportes e Lazer;

1. DO CONT&4TO

4.1 - O preço a quantidade e a especificâção dos serviçovprodulos registrados nesta Ata encontram-se indicados na
tabela abaixo:

QTDE DESCRIÇÃO
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGÁ

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforÍne termo de referencia do Edital de forma fracionada (se

necessrlrio) e conforme forem solicitados pelo setor cofipetente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diiírio conforme solicitação e pedido efetuado pelo departarnento
da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

6, DAS OBNGAÇõES DA CONTRÁTADA

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

especificaçôes do edital, responsabilizando-se por eventuais preju2os decorrentes do descurnprimento das condições
estabe lec idas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclarnações se obrigam a

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

6.3 - Promover todos os Íneios necesúrios à garanti,a da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada
como Ínotivo de força nraior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a
eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não curnprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

lru .F0LrtAN'--=
(''ii
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6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeiturâ Municipal qualquer alteração ocorida no endereço, conta bancária e
outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

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

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

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à prôpria Prefeitura em caso de ausênciâ ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos
danos ou prejuizos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com
fiel observância às exigências das autoridades competentes e à disposições tegais vigentes;

6.9 - A contratada ficani obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressôes que se

f,zerem necessárias, até o limite de 25o/o (yl,tnte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado,
devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as paÍtes;

ó.10 - Fomecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

ó.1 t - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATÁNTE

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

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todâs âs informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao objeto deste Edilâl;

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

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratad4 toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do
objeto;

'J 
7 .5 - Neúum pagamento será efetuado à erpresa d€lentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer
obrigaçâo. Esse fato não será gerador de direito a reâjustaÍnento de preços ou a atualização Ínonetária;

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

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado

8. I)O PÁGAMENTO

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

responsável;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscayfatura, descrição do item fomecido, de

com o especificado no Anexo I e sua proposta de pÍeço

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR"/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem
implicará aceitação defmitiva 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 operaçâo de "factoring";

(_-/

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

necessárias correções, com as inforrnações que Ínotivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a
reapresentação das notâs fi scaiyfaturas.
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8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transfeÉncia de valores para outras praças serão de responsabilidades do
Contratado.

9. DO REÁ.IUSTÁMENTo DE PREÇOS

9.I - Os preços registrados manter-se-ào inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no
caso de desequilíbrio da equação econômico fmanceira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal,
cabendo-lhe no nráximo o repasse do percentual determinado.

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

epoca do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fomecedor,

a- mediante correspondência, redução do preço registrado, de fonna a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindt esta Ata e conyocar, nos termos
da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta
ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

IO. DO CÀNCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

l0.l - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

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

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empeúo decorrente deste Registro de

Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVUI do art. 18 da Lei 8.666/93',

c) em qualquer hipoteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos demrrente deste registÍoi

V d; o. pr"ço, ."gistrados se apresentaÍem superiores aos praticsdos no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstmdas e justiÍicadas;

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

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

juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicação será ita por
publicação no Jornal Oficial do Estado,{\4A, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.

tO.4 - A solicitaçâo do fomecedor para cancelamento dos preços registrados podení úo ser aceita pela PreÊitura,
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

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

fornecimento do item.

10.6 Caso a Prefeitura úo se utilize da prerrogativa de cancelaÍ esta Ata, a seu exclusivo critério, podeú suspender

a sua execução e/ou sustar o pagâmento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integÍalmente a condição contratual
infringida.

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

Ll/

PROCESSO ! bl q (iJc,o t

9.5 - Será considerado conpatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores â media
daqueles apurados pela Prefeitura.
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a) Por decurso de prazo de validade:

I t.l - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos dketos e
hdiÍetos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e
outros necessários ao cuÍnprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENALIDADES

l2.l - O descumprimento injustificado das obrigâções assumidas nos terÍnos deste edital, sujeita à contratada a
multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Leí 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empeúo, na forma
seguinte:

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

\-, b) a partir do 6" (sexto) até o limite do 10" (decimo) dia, multa de 04% (quâtro por cento), caracterizândo-se a

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

12.2 - Sem preju2o das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
objeto adjudicado, o Município de São Bemardo, através da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida
a prévia e ampla defes4 aplicar à Contratadâ multa de até l0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empeúo injustificadamente ou se não apresentar situação
regular no ato da Íbitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 109'o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão ternponíria de participar de licitações e impedimento de contratar com o MunicÍpio de São
Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

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

ônn1r
0

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contralada que deixar de entregar ou âpresent docurnentaçâo falsa exigida para o
certame, ensejar o Íetardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, cornportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida
de licitar e contrataÍ com o Município pelo prazo de ate cinco anos e, se for o caso, o Município de São Bemardo
solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação

penal correspondente na forma da leil

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

acrescida de juros moratórios de l% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não teúa neúum
desle órgâo da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)
de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o

serão encaminhados âo órgão competente para que seja inscrita na divida ativa do Município,
Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
intimação por parte da Secretaria Municipal de AdministÍação e Planejamento, o respectivo valor será descontado dos
créditos que esta possut com a Secretaria Municipal de AdministÍação, e, se estes não forem suficientes, o valor que
sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa 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 Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encamiúá-la devidamente informada
para a apreciação e derisão superior, dentro do mesmo prazo.

S

S

a

ber

ou

e§!
S

13. DOS ILICITOS PENÁIS
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t3.l - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalrnente prevista,
sem prejuizo das demais cominações aplicáveis.

14, DOS RECURIOS ORÇÁMENTÁRIOS

14.l - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Atâ de Registro de Preços, correÍão à conta de

dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente At4 ás quais serâo elencadas
em Ínomento oportuno:

T5. DAS DISPOSTÇÔES FTNAIS

l5.l - As partes hcam, âinda, adstritas à seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fzerem necessárias serão registradas por interrnedio de lavratura dc t€nno âditivo a

presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculâm-se a esta Ata para flns de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão rf. /2019 e
seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrâto decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem

previa e expressa autorização da Prefeitura.

16.l - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maraúão, como competente

para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser

resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

t6.2 - e por estaÍem de acordo, as partes firmam â presente Ata, em 03 (rês) vias de igual teor e forma para um só

efeito legal, ficando unra via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forrna do Art.60 da Lei 8.666/93.

São Bemârdo-MA, _ de _ de 2019.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO

Secretrârios Municipais:

EMPRESA

Sócio/Proprietário

PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF

6ao

. FOLHA NO
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CNPJ: 06,125,389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 
---_.--- 

CPL. PMSBA{Á
Contrâto no CPL.PMSBÀ,IA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDONUA E DO OUTRO LADO A EMPRESA: :

A PREFEITURA MUNICIPÀL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Jurídica de Direito Público
Intemo, inscrita no CNPJ n'06.125.389/000l-88 , com sede na Pça Bemardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÀO

BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por,
residente e domiciliado na cidade de ------------------------, oo uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes
para celebrar com a empresÍl: ------------ -; Inscrita no CNPJ: --------- estabelecida ------

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

CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos teünos contidos na proposta objeto do PP n' ---------------, e

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. que

se regerá pela Lei n." 8.666/93, mediânte as cláusulas e condições seguintes:

vclÁUSur,a 
PRIMEIRA - DO OBJETO o presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO

AD}IINISTRATIVO N" - CPL-PMSB, tendo por objeto
Integram o presente contrato, independentemente de trânscrição, o Edital seus anexos e a PÍoposta da Contratada.
Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu. ao

convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA . DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual é de RS:

-), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer naturezâ que incidam sobre o objeto do

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contrataçào da

corerão por conta de Recursos:

CLÁ§ULÀ QUARTA - DoS ACRÉSIMOS E SIJPRESSÔES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25o/o (vinte e cinco) por c€nto do valor
inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § l'da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

PÍú .F0LHA N,___]
tt .:)_
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O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia ----J------/---------, podendo ser
prorrogado, após manifestação das pârtes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artrgo 57, inciso I, da Lei n"
8.666193, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA . DA FISCALIZÀÇÃ0
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de ----------------------- que poderá a
qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularlzzção da falta do fomecimento observando, bem como propor
a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLIUSULA SÉTIMA - Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuâdo após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota Fiscal
deve está devidamente atestada pelo Setor CoÍnpetente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data
do atesto.

vPenÁCnafO PRIMEIRO - os pagamentos, serão creditados em nome da CoNTRATADA, mediante transferência
bancaria em conta corrente da CONTRATADÂ do Bânco ------------, Agência --------- Conta corrente ---
------, urna vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PAPJIGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por
parte da CONTRAT{)A e haverá. em decorÉncia, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja

definitivamente sanado.

PARr(GRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Ternpo de Serviço - FGTS. Tal comprovação seÉ feita
mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem corno, manteÍ conforÍne artigo 55 inciso XIII da
obrigaçào da contratada de rnanter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçâo exigidas na licitação.

PARIGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado atmvés

de documentos não hábi! total ou paÍcialrnente, b€m como poÍ motivo de pendência ou descumpÍimento de condições

contrárias.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

t_J valor do presente Cootrato ó poderá ser reâjustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento autoúado
- pelo governo Federal.

CLAUSULA NONA - DAS OB GACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATÁNTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será

acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do Presente contrâto. Ao servidor des

compele entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens,

conservação e validade dos produtos, anotando em registro póprio todas as oconências relac

lo

a

defeitosexecução do contrato determinando o qu€ for necessiírio a regularização das faltas

observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação €scrita da

CONTRATADA, informações adicionais, para dirimt duvidas e orienta-la em todos os casos omissos;

d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser

solicitadas, a seus superiores em tempo hábit para adoção das medidas convenientes;

e) Receber o objeto do contrato na forÍnâ do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

CI;IUSULA DÉCIMA. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADÀ
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em PaÍe.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

r) EntÍegar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empeúo ou Ordem de

Serviços e cronograrnâ de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administraçâo, €m estrita

observância a sua proposta e ao Anero VI, observando a qualidade.

DADE P P/ qÀ0 _
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c) ManteÍ preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do serviço
para representá-lo na execução do contrato e prestâr esclârecimentos necessários ao servidor designado
para acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a Secretaxia Municipal de Administração,
quando solicitâdo;
d) Observar o horário do kits Escolares 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-feta;
e) Cumprir Íielmente 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;
Í) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos trâbalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
corÍespondenles;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceios, decorr€ntes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
fiscalização ou acompaúamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suâs expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrâto em qüe
se verihcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

ECIMA PRIMEIRA - D
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitaní a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n' 8.666193, aplicando nos artigos 8l a 88.

PARTIGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3o/o (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento).

PAR(GRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções;

a) Adveúência;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensío tempoÍária de participação em licitação e impedimento de contratar com â

administraçâo, poÍ prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Derlaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas '?', podendo ser aplicadas conjuntamente com a

prevista na alínea "b".

PAR/IGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADA e publicada no jomal OÍicial do Estado ou DOU, constando o fundâmento legal, excluídas os casos de

aplicação das penalidades de advertências e multa de mora

CLÁSULA DÉCIMÀ SEGUNDA. DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as cooseqüências contratuais e as prev

Constituem motivos para a Íescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, Projetos ou prazos;

b) - o cumprimento irregular de clíusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) - â lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE â comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e Prévia comunicação à CÔNTRATANTE;
f) - a subcontratação totâl ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outreÍr!
a sessão ou transferência total ou parcial, b€m como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas

no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada
para acompaúar e fiscalizar a suâ execução, assim como as Secretaria Municipal de Secretaria

Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forrna do § 1'do art. 67 desta

Lei Federal n' 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;

,cl! rôô?
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j) - a dissolugão da sociedade ou o falecimento dâ CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do mntrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contÍato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, comprâs, acarretando modiÍicação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § l" do art. 65 desta lei;
n) - â suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, gÍave perturbação da ordem interna
ou gueÍra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indeniza@es pelas sucessivas e contratualÍnente imprevistas
desmobilizações e nrobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
dieito de optar pela suspensão do cuÍnprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigâções âté que seja normalizada a situação;

PARTIGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PAR/IGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Àdministração nos casos enumerados nas alineas
'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as pârtes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCtruA TERCEIRÀ . DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte integrânte
deste.

- ía,nÁCn C,fO PRIMEIRO - o objeto do contrato será recebido conforme Ctáusula Décima, sendo que os serviços que

não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da

CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as paÍtes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SAo BERNARDo poderá ser concedido novo
prítzo paru recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2o yez, o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo nr.íximo de t5 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas
penalidades previstas no Art. E7 da Lei no 8.666i93;

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DÀS ALTERÁÇÓES
Este contralo poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso preyisto no aí. da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSTILA DÉCtrvÍA SEXTA - DA PI,IBLICACÃO
Dentro do pÍazD de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatuÍa, a CONTRATÂNTE providenciará a publicação em
resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o cornpetente para dkimi dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato,

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lawado em
3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela panes e testemuúas abaixo.

sÀo BERNARDo(MA), --------

I
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CONTRATADA
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