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EDITAL DE LICITAÇÃO
SISTEMA REGISTRO DE PRf,ÇOS

MoDALTDADE pREGÃo PRESENCTAL sRp N.023/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 201910006

(ConÍraaqôo de enpresa para fontecimento de noterial de eqeüenle, arruves do SISTEDL4 DE REGISTRO DE
PREÇOS, destinados ao atenümcn o dús Secretsrios da Prefeitura do Município tle São Bernordo - MA).

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

A Prefeilura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão. através da Pregoeira oficial designado pela PoÍtaÍia
de janeiro de 2019, toma público, para coúecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatório, na
modalidade PREGÀO PRESENCIAL SRP- PARA REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO ITNITAIUO, o
referido Pregão será regido pela Lei n' 10.520, de l7 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto no 3.555, de 08
de agosto de 2000, alterado pelos Decretos no 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e Lei Complementar no. 12312006 e
pela Lei n" 8.666, de 2l de juúo de 1993, subsidiariamente, e ainda pelas condiçôes e exigências estabelecidas neste

edital.

Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, a pÍoposta de preços
(envelope l) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entÍegues no endereço acima citado, até às

13:00 horas do dia l3 de novembro de 2019, ou no primeiro dia útil subseqúente, na hipótese de não haver expediente
naquela data ocasião em que se dará inicio ao credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos peninentes.

1 _ DO OR.TETO

1.1 - O pÍesente PÍegão Presencial - SRP tem como objeto a Contrataçâo, de empresa para fomecimento de material
de expediente, atÍaves do sistema de registro de preços, destinados ao atendimento das SecretaÍias da Prefeitura
Municipais do Município de São Bemardo, Estado do Maranhão.

2 _ DOS ANEXOS

2.1 - Fazem parte integrante 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 CredenciaÍnento;
ANEXO IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Juridica);
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP

ANEXO VI Modelo de Declaração que cumpÍe plenamente Íequisitos de habilitaÉo;
ANEXO Vlt Minuta de Contrato.

3 * DA PARTICIPAÇAO

3.1 - Poderão participar da pÍesente licitaÉo quaisqueÍ empresas legalmente constituidas, do ramo de atividade
compatível com o ob.jeto da licitação, conforme o item 6 - Anexo I Termo de Referencia e que se apresentarem, ate

às 13:OO hoÍas do dia l3 de novembro de 2019 a Pregoeir4 em sessão pública, no endereço constante no preâmbulo

deste edital:
r) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes I e 2;

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

3.2 - Nío poderão pârticipâr destâ licitação as emprcsas:

3.2.1 - cuja falência tenha sido decÍetada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em consórcios de

empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

Y

t-



PM .FOLHANO

PROCESSO 1 otQ Lr-, r ,c 6
PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BE

ESTADO DO }IARAI{HÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALITIEIDA No 862 - CE

ALIDADE 5
VtSfu arnNlnoo/l,,tl

CNPJ; O6,125,389/0001-88

3.2.2 - qrc por qualquer Ínotivo teúam sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública,
direta ou indireta, Federal Estadual ou Municipal, regido pela Lei n' 8.666/93, salyo as já reabilitâdas.
3.2.3 - é vedada, a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou pÍorrogação de contrato com eÍ{rre8a que
venha a contratar empregado que sejam cônjuges, compaúeiros ou par€ntes em linha reta, colateral ou por afuridade,
até o terceiro grâu, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessôramento, do poder público municipal.
3.2.4 - empresas que nâo teúâm o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compatível com o
objeto da licitação.

4 _ I'O CREDENCIÁMENTO

4,1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeira, será realizado o
credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a
epresentâção dos sêguintes documentos:

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

4.1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser utilizado o
modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para represêntar 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 documentos citados no subitem 4.1.1;

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante
apresentâção de Certidão expedida pela funtâ Comercial, nos termos dâ Instrução Normativa na 103 de 30 de
abril de 2007, expedida pelo Departamento 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 tenhâ
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se benenciar do tratamento
diferenciâdo e favorecido na presente licitáção, na forma do disposto na Lei Complementar ne 123, de
74/L2/2006,COM DATA DE EMISSÂO A PARTIR DE MAIO DE 2011.

4,1,4, Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuração por
instrumento público, na hipótese de representâção por meio de prepostos;

4.2 - O representante da licitante presente à sessão deverá entregar â Pregoeirâ o documento de
credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente ê CNPJ da empresa
atualizado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de
"Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitâção".

ão, em separado dos envelopes

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

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

4.5 A nâo apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o nào
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inúabilizará a participação do (sJ licitante
[s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ãoJ assistir apenas como ouünte (s], não
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em âta ou mesmo de se manifestar ou interferir
no desenvolümento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por
lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará
autorizado a 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;
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4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na propostâ escrita, para efeito
de ordenação das propostâs e apuração do menor preço.

4.7 - recomenda-se que todos os representântes 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 serão admitidos novos
proponentes.

5 _ DA PROPOSTA DE PREÇOS

5. t - A pÍoposta de preços devenâ;
5. l. I - ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua paÍe ext€rnÂ dizeres como os seguintes

A Pregoeira da Preleitura Municipal de São Bernardo
Pregão Presencial SRP n" 023/2019
Processo Ádminktraüvo n". 201 91 0005
Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS (razõo social ou nome coaercisl do licitaate e endereço)

5. 1.2 - preencher, necessariarrcnte, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender à especificações mínimas do objeto, conforme especiÍicações constantes do Anexo I;
c) conter marca em todos os itens, a cotaçâo de preço unitário e global em real, incluídos todos os impostos, taxas e
deÍrais encaÍgos pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada, de aceitâçào tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal
referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispensável para efeito de empenho da despesa e
realização do pagamento nos terÍms deste edital;
5,2 - Não será aceita oferta de produto com características diferentes icadas no Anexo I deste edital.
5.3 - A apresentaçâo das propostas implicaná plena aceitação, por
edital.
5.4 - os preços apresentados devem:
a) refletir os de meÍcado no momento;

licitante, das condições estabelecidas neste

b) compreender todas âs d€sp€sas incidentes sobre o objeto licitado, tais co
etc.;

impostos, tarifas, taxas, Êetes, seguros

c) a falta de assinâtura e/ou rubrica na proposta poderá seÍ suprida p€lo representante legal da licitaate no curso da

sessão.

d) havendo divergência entre valoreípercentuâis grafados numericam€nte e os gÍafidos por extenso, s€rào

considerados válidos os valores por extenso;
e) indicasão dos dados bancários da pessoa jurídica (agência, conta Çorrente e banco). A falta de tal informação,
podeú ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame;
5.5 - o prazo de validade da proposta sçrá dç 60 (sessenta) dias, a paÍir da dala constantç no subitem 3.1;
5.6 * uÍna vez abeÍas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, alteraçôes ou

altemativas nas condiçôeíespecifiçações estipuladas. Não serão consideradas as propostas que contenham
entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;
5.7 - o não atçndimento de qualquer exigência ou condição deste itetrL obsgrvadas as condições previstas no subitem
14.6 € 14.7 deste edital, implicanl na desclassificação do licitante.

6 - DA HABILITAçÂO
A Pregoeira dt Prefeiltrn Municipal fu Sõo Bemardo
Pregão Presencial SRP n" 02i/2019
Processo Administrqtivo rr". 20 I 9 I 0005
Envelope 2 - HABILITÁÇÃO tazúo social ou nome comercial do licitante e endereço)

6.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentar a documentação
de Habilitação 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 editáI.
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6.2 Encerrada a etâpa competitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeira procederá a abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitâção da licitânte que apresentou a melhor propostâ, procedendo a sua
habilitação ou inabilitação.

6.3. - Reladvos à habllltaÉo iürídica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em ügor, deüdamente registrado, em se tratando de
sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus
âdministrâdores;
b.1) os documentos em apreço deverão estâr acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e Específica da fUNTA COMERCIAL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade ciüI, acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio;
d) - Decreto de autorÍzação, em se trâtando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e

âto de registro ou autorizâção para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a âtiüdade assim
o exigir.
ê) - Alvará de localização e funcionamento - emitido pelo Poder Executivo Municipal.

6.3.1 - Relaüvos à Regularidade Fiscal
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 atiüdade e compatÍvel com o objeto da licitação;
c) Prova de Regularidade pare com as Fazendas Federel, Estaduâl e Municipal, do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

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

. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)
o Certidão Negativa de Inscrição na Diüda Ativa.

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

d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validâde na data de apresen o da proposta

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trâbalhistas - CNDT, em cumprimento à Lel 12.440 /ZOll e à
Resolução Âdministradva * 1.47O/2O11, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tst.jus.br/certidão, atualizado o arÍ.29,Y da Lei 8.666 /93.
6.3.2. QUAJ,TFICAçÂO rÉCXrCe:
â) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em caracterÍsticas com
o objeto da licitação, mediante a âpresentação de atestado fornecido por pessoa )urídica de direito público ou
privado, deüdamente reconhecida firma em cartório e acompânhado de nota fiscal.

6,3.3 - Relativos à quallficação econômico-nnanceira:

a). Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distrtbuldor da sede da llcitante, ou de
execução patrimonial, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes.

b) Certidão simplificada da luntâ Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMÀ de acordo com o art 1a do
decreto na 27.O4O /2005, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão, referente a esse

ano.

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

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

I
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a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art.32 § 2r, da Lei
8.666 /93 (modelo anexo)
a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaraçãoi
b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 ãnos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 anos, nos termos do Art.7e, D(XIII, da Constituição Federal e Art.27,V,daLei8.666193 (modelo
anexo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerencia, administração ou tomâda de decisão. (modelo anexo);

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

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

6.5,1 - se o licitante for a mâtriz, todos os documentos deverão estár com o número do CNPI dâ mâtriz, ou;

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

centralizâção, ou;

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

6.5.4 - serão dispensados da apresentação de documentos com o nú
que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da ma

mero CNPI da filial aqueles documentos

7 _ DO PRoCEDIMENTO

7. t No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus representantes legais, O

Pregoeira receberá os docuÍn€ntos de credenciamento, a declaraçâo de atendim€nto aos requisitos de habilitação, e os

envelopes contendo as propostas de preços (envelope l) e os documentos de habilitação (envelope 2);
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 licitação estejam no local designado 15 (quinze) minutos antes

do referido horário, bem como de propostaídocumentação que nâo se façam acompaúar de representante do

licitante devidamente credenciado;
7.3 - após a verificação dos docuÍrentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos

primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verifrcaçâo da conformidade das

propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-se as incompativeis;
?.4 - no curso da sessão, dentre as propostas que atendeÍem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até loolo (dez poÍ cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais

e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamaçâo do vencedor;
'1.4.1 - 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;
?.5 - não havendo pelo [renos três ofertas Das condições dehnidas no subitem anterior, Poderão os autores das

melhores pÍopostas, âté o Íúximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços

oferecidos (havendo eÍnpate nesta condição todos participarão da etapa de lances verbais);
?.6 - em seguidâ scní dado inicio à aapa de aprcsentação de lances verbais pelos proponentes, quc deverão scr
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

7.7 - O Pregoeira convidaÉ individualnente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances

verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;
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7.8 - a desistência em apresentar lance wrbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das prcpostas;
7.9 - caso não se realizem lances verbais poÍ todos os licitantes, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
7.10 - o encerramento da etapâ coÍnpetitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes manifestarem seu
desinteresse em apresentar novos lances;
?.1I - declarada encenada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentâdo, O
Pregoeira verificará a ocorrência do empate previsto no item 10.5 deste Edital, para em seguida, examinar a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo nrotivadamente a respeito;
'7.12 - encenzda a etapa competiliva e ordenadas as ofeÍas, O Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo
os docurnentos de habilitaçâo apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificaçâo do atendimento
das condições lxadas no edital;
7.13 - no caso de inabilitação do proponerúe que tiver apres€ntado a melhor oferta, seÉo analisados os docurnentos
habilitatórios do licitante com a proposta chssificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante,
dentre aqueles que padiciparam da etapa de lances verbais, atenda às condições fxadas nest€ edital;
7.14 - nas situações previstas nos subitens '7.9,7.11 e 7.13, O Pregoeka poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;
7.15 - verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, seú classificada a ordem dos licitantes sendo
declarado vencedor e adjudicauirio aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;
7.16 - O Pregoeira manteÍá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de
Húilitação", durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certaÍne). Após, as

empresas poderão rettá - los no prazo de 30 (trmta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que não

se habilitarem para ofertar lances verbais poderão, ao encerraÍnento da sessâo, desde que não haja manifestação de
interposição de recurso administrativo, retirâr seus respectivos envelopes;
7. l7 da Sessão Pública será lawada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pr€goeira e por todos os licitantes
presentes.

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

Referência deste Edital-

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

prestâção de serviços e/ou aquisição de bens, para contrataFes futuras da Administração Pública;
9.2 - a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para

a futura contÍatação, inclusive com preços, especificações tecnicas, fornecedores e órgãos padicipant€s, conforrne as

disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas;
9.3 - órgão Gerenciador é todo órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela conduçâo do conjunto
de procedimentos do pÍesente certarne licitatório, bem como, pelo geÍenciamento da futula Ata de Registro de Preços;
9.4 - órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento licitatôrio
para Registro de Preços, bem como integrante da futüra Ata de Registro de Preços;
9.5 - o Orgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São BemaÍdo, através da

Secretaria Municipal de Administração e setor de Compras da PreÊitura Municipal.
9.6 - o presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da datâ 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,
facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo ao beneficiário
do registro a preferência de fomecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado Por q

Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição d€ órgão
licitatôrio, Ínediante pÍevia consulta ao órgão gerenciador. O quantitativo decorrente das à ata de Íegistro de

preços úo 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 cornpÍovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente;
9.9 homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitada a ordem de

classificação e a quantidade de fomecedores a seÍem 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

condições estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade;

da Administração
presente certarne

I
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9.10 - a Atâ de Registro de Preços podená sofier âlterâções, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei
8.666193.

IO _ DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

l0.l - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em estrita observância do dGposto no inciso V do art. 8"
do DecÍeto no 3.555/2000; 10.2 - serão desclâssificadas as propostas que não atendam as exigências e condições
deste edital;
10.3 - será considerada mais vantajosa para a Administração e, conse{uenteÍrrcnte, classificada em prirneiro lugar, as

propostâs que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço mrlximo âceitável pela
Administração.
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 des€Írpate, através de soÍteio, na forÍna do disposto no § 2" do artigo 45 da hi
n'8.666i93;
10.5- será ass€gurada, corno criterio de desempate, preferência de contrataçâô para as microempresas ME e
empresas de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:
10.5.1- entende-se por empate aquelas situaçôes €m que as propostas apresentadas pelas microernpresas e empresas

de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta Ínais bem classificada;
10.5.2- ocorrendo o eÍnpate, proceder-se-á dâ seguinte forma;
â) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentaÍ nova proposta
no prazo miáxiÍrn de 5 (cinco) minutos aÉs o encerramento dos lances, sob penÂ de preclusão;
b) nâo oconendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a" deste itern, serão
convocadas as reÍnanescentes que porventwa s€ enquadÍem na hipótese do subitem 10.5.1, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apreseÍltados pelas microernpresâs e empresas dc pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecido no subitem t0.5.t, 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 itell! o objeto licitado seú adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicaní 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 exteirso informado pelo licitante, prevalecerá este

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

11 - DO DIREITO DE PETIÇÃO

r.-, I l.l - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da dâta fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa

podeni tomar providências ou impugnar este instrumento convocatório, cuja petição deverá ser dirigida a Pregoeira;

I l.l. t - caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vint€ e quatro) horas;
I 1.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocatóío, será designada nova data para a realização do certame;

I I.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestâr imediata e motivadamente a intenção de

recoÍer, 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 recnrso, podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contra razões em igual número de dias, que começârão a correr do tórmino do prazo do recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;
ll.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) diigido (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, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesÍno prazo;

t 1.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidaçâo apenas dos atos insuscetí proveltamento;
tl.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos proc a autoridade cornpetente

homologará o resultado da licitação, e autorizará, Íespeitada a ordem de classificaç idade de fornecedores
I1.6 - a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessào

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

12 _ DO PAGAMENTO

l2.l - O pagamento será efetuado nos termos do contrato de fomecimento.
12.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercício

ea
a decadência do direito de

I
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lJ. DAS PENALIDADES

l3.l A licitaífe vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficârá sujeita às
penalidades previstas no aÍt. 7o da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. 86 e 87 da Lei n'. 8.666/93.

13.2 - A recusa do adjudicatário em atender qualquer convocação prevista neste instrumento convocatório sujeitará o
mesÍro ss penalidades, garaÍltida prévie defesa em regular processo administrativo, a s€Í conduzido p€la área
competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadêrEia do dieito de participar do pregão em telâ;

b,; outras penalidades na forma da Lei:

13.3 - o valor resultante da âplicação da multa prevista será cobrado pela via administmtiva, devendo ser recolhida no
prazo rnáxirp de 10 (dez) dias mrridos, a contar da data de r€cebimento da comunicação, ou, se nâo atendido,
judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

13.4 - o licitante que emejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, comportar-se de
.,_. *& inidôneo, fzer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla

deêsa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pronrovida a reabilitação 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 previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará decadência do direito
à coúrataçào, sem prejuízo das sanções previstas acim& sendo façultado a §ecretaria 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 Dernais penalidadeísanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste edital c/ou
seus anexos estão disciplinadas no item 9 " DAS SANÇOES", do Anexo I desle edital

14 _ DAS DISPOSIÇôES FINÁIS
l4.l - Após a declaragão do vencedor da licjtação, não hâvendo nanifestação dos licitantes quanto à intenção de

interposição de recurso, O Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente seÉ submetido à homologação
pela Prefeita Municipal;
14.1.1 - no caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade incumbida da

decisão adjudicará o objeto ücitado;
14.2 - a Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente

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

oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo l8
do Decreto no 3.555/2000;
14.3 - decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção, venha,

apósjulgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem;
14.4 - a participação nesta licitação implica na aceitação p lena e irrevogável das respectivas exigências e condições,

bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de ! no prazo máximo de 05

(cinco) dias úteis;
14.5 - O Pregoeira, em qualquer momento, podeú promover diligências obj9tr

instrução do processo;
14,6 - r.ão serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou
documentação, desde que sejam irelevantes e não prejudiquem o processâmento

proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes;
licitacão e o entendimento da

14.7 - as normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa enffe os

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança do fomecimento
dos materiais;
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 pertinente à proposta de preços dentro do envelope de habilitação,
ou vice versa, o respectivo envelope será entregue âo representante do licitante que estará autorizado a abrilo 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 acima;
14.9 - 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 aí. 65, § 1", da Lei n' 8.666/93;

materla

ou complementar a

is na proposta ou da
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14.10 - os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeta, 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 €stão com vista franqueada aos

interessados na licitação;
14.12 - a não-regularizaçáo da docuÍnentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará decadência do

diÍeito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 13 acima, sendo facultado a Administração convocar
os licitantes remanescentes, na oÍdem de classificação, para a aasinatura do contrato, ou revogar a licitação.
14.13 - o extrato de aviso desta licitâção estará publicado no Dirário Oficial do Estado do MA

Informações adicionais poderão lo Pregoeira na sala da Comissão PerÍnanente de

Licitação nos horiários de funcionamento da Prefe segunda a sexta-feira das 08:30 às 12:00 horas.

São Bernardo MÀ 25 de outubro de 2019.
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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
material de expediente, a hm de atender a demanda das atividades das secÍetarias Municipais do Município de São
BernaÍdo, Estado do Maranhão.

1.2 - São Órgãos panicipantes deste REGISTRO DE PREÇO SecÍetaÍia municipal de administração, Secretaria
Municipal de Educação, Fundo Municipal de Educação, Secretaria municipal de Saúde, Fundo municipal de saúde e
secretaria municipal de assistência social.

MOTIVAÇÃO

2.1. Suprir as necessidades das secretárias municipais visando atender às demandas para o bom andamentos dos
serviços administÍativos. A opção pelo Sistema de Registro de Preço prestigia o planejamento da seçâo de Material,
mantendo estoque minimo, que prevê a entrega parcelada do Material, evitando acumulo no almoxarifado, desgaste
do objeto devido a fatores naturais como poeira e umidade.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referênci4 deverá omrrer por intermedio de PÍegão, cu.jo tipo presencial
paÍa Registro de Preço será devidamente justificado pela pregoeira designado para o certame. Ademais tem amparo
legal, integralmente, nas Leis Federais no 10.52012002 e n' 8.666/1993, Lei Complementar n' t23l2006 e demais
legislações aplicáveis a este eyento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais
aplicáveis as assunto.

DESCRTÇÃO DOS PRODUTOS
PLANILIIAS ORÇAMEI]TARIAS

DESCRIÇÀO DOS PRODUTOS MARCA QUANT \.R, UNIT VR, TOTAL

I AGENDA DIARIA ESPIRAL
I33X I 78MM 352 PAGINAS

UND 3000 23,62 70.850,00

2 AGENDA PERMANENTE
134X2OOMM I60 PAGINAS

LIND 3000 20,35 61.050,00

CX 2000 5,18 10..i 66,67

4 ALFINETE MAPA TACA CX C/50
TIND

CX 2000 1 )§ 6.500,00

5 ALMOFADA PARA CARIMBO N"
03

UND 2000 6,81 13.626,6',1

6 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO
C/ COMPART IMENTO P/2
MARCADORES

UND 5000 ? §'l 37.666,6'7

'7 APONTADOR 4CM C/ DEPOSITO
CX C/24 LTND

CX 1000 34,17 34 t66,67

8 APONTADOR DT,IPLO OVAI Ci
DEPOSITO CÚ C/24 UND

CX 500 76.82 38.408,33

9 APONTADOR SIMPLES
RETANGULAR CX C/24 LIND

CX R q1 8.933.33

t0 BALAO DE LATEX PCT C/50 T]ND PCT 1000 10,13 10.130,00

ll BLOCO ADESTVO (ROSÀ
LARANJA E VERDE) 38MMX5OMM
4XIOO FOLHAS

BLS 1000 9,38 9 380,00

I
I

I

TIND

ALFINETE MAPA REDONDO CX I

c/s0 Ln{D I I

I

'ooo I
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t2 BLOCO ADESTVO (ROSA,
LARANJA E VERDE) 76MMX76MM
IOO FOLHAS CX C/24 BLOCOS

cx 100 124,72 12.47 t,67

l3 BLOCO ADESIVO CUBO
COLORIDO 76MMx76MM
4OOFOLHAS

TIND 250 23,61 5.903,33

t4 BLOCO ADESM( ROSA,
LARANJA E VERDE)
7óMMxlo2MM IooFOLHAS CX
C/24 BLOCOS

100 158,17 15.816.67

BORRACHA BRANCA 20 CX C/20
UND

CX r000 t 5,65 15.650.00

t6 BORRACHA BRANCA 40 CX C/40
TJND

CX 1000 t6,25 16.250.00

l7 BORRACHA BRÁNCA 60 CX C/60
LIND

1000 I6,58 16.583.33

l8 BORRACHA COLORIDA POTE C/24
T]ND

PT 200 4t,2',7 8.253,33

I9 BORRACHA PONTEIRA BRANCA
POTE C/48 TIND

PT 2500 9,18 ), o§e 1r

20 BOTAO MAGNETICO 2OMM CX
C/12 CARTELAS C/08 UND CADA

CX 50 83,51 4.175,50

21 BOTAO MAGNETICO 3OMM 6
I-INDS CAXA"/I 2 CARTELAS C/06
LTND CADA

cx 50 86,3'7 4.3t8,33

22 CADERNO BROCHURA 1/4
FLEXI\'EL 48 FOLHAS

I.IND r 0000 r,52 t5.166,67

23 CADERNO BROCHURA I/4
FLE)(II'EL 96 FOLHAS

I-IND r 0000 2,84 28.400,00

24 CADERNO DE CAIIGRAFIA
BROCHURA I/4 4OFLS

UND 10000 10,15 to1.466,67

25 CADERNO DE DESENHO
BROCHURA I/4 CAPA DURA 40
FOLHAS

TIND 10000 4,08 40.833,33

26 CADERNO DE DESENHO
BROCHURA I/4 FLEXIVEL 40
FOI-HAS

UND 10000 t,31 13.666,6',7

2'.7 CADERNO ESPIRAL I/4 FLEXVEL
96 FOLHAS

UND 10000 1 §§ 35.500.00

28 CADERNO ESPIRAL
LINIVERSITARIO CAPA DURA
r0xl 200 FoLHAS

5000 14,t8 70.883.33

29 CADERNO ESPIRAL
T'NIVERSITARIO CAPA DURÂ IXI
96 FOLHAS

LIND 8,38

.\
41.916,6',7

30 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO
OFICIO

LIND ,q
I

6,66 33.283,33

3l CALCULADORA DE MESA C/ 08

DIGITOS
UND 7ib 18,63 9.3t6,67

CALCULADORA DE MESA C/ 12

DIGlTOS
LTND v 24,63 t2.316,67

33 CANETA ESFEROGRAFICA O.7MM
(AZT]L, \CRMELHA E PRETA) CX
C/I2UND

CX 2ío 27,83 6.958,33

34 cx 250 41,83 10.458.33

35 CANETA ESFEROGRAFICA
ESCRITA MEDIA (AZUL,

CX 1000 60,93 60.933.33

PM .FOLHANO
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VERMELHA E PRETA) CX/50 TIND

36 CANETA ESFEROGRATICA
REDONDA I.OMM (AZUL,
VERMELHA E PRETA) CX
C/25UND

CX 250 48,97 12.24t.67

37 CARTOLINA I2OG 5OX66CM
(CORES VARIADAS) - PCT C/IOO
FOLHAS

PCT 500 66,48 33.24t.6',7

38 CLIPS GALVANIZADOS I/O CX
C/IOO UND

cx 2000 3.7 | '7 .420,OO

39 CLIPS GALVANIZADOS 2/O CX
c/100 t ND

CX 2000 3,7 6 7.526,67

40 CLIPS GALVANIZADOS 3iO CX
C/5OUND

CX 2000 3,6'.7 7.3 3 3,33

4l CLIPS GALVANIZADOS 4iO CX
C/50 TJND

CX 2000 'l §1 7 .066.6',7

42 CLIPS GALVANIZADOS 6/0 CX
c/50 UND

cx 2000 5. l2 10.23 3,3 3

43 CLIPS GALVANIZADOS 8/O VC
c/25 r.rND

CX 2000 Á. a1 9.133,33

44 clrPs NIQUELADOS r/0 CX C/r00
T'ND

cx 2000 5,00 9.993,33

45 CLIPS NIQUELADOS 2/O CX C/IOO
UND

CX 2000 5,03 10.066,67

16 CLIPS NIQUELADOS 3/O CX
C/50I.]ND

CX 4,67 9.333,33

4'l CLIPS NTQUELADOS 4/0 CX C/so
TIND

a á11 tl

48 CLIPS NIQUELADOS 6/0 CX C/50
UND

cx 1000 6,45 12.900.00

49 CLIPS NIQUELADOS 8iO VC C/25
IJND

CX 2000 5,50 I 1.000,00

COLA BASTAO IO GRAMAS CX
C/I2LTND

CX 500 16,90 8.450,00

5l COLA BASTAO 2t GRAMAS CX
C/ I2TIND

CX 500 ){ 1? 12.683,33

52 COLA BASTAO 4OGRAMAS CX C/6
UND

CX 500 21,5 5 10.775,00

53 COLÀ BRANCA I KILO CX C/6
IJND

CX 100 143,68 14.368.33

54 COLA BRANCA 5OOG CX C/ 6 UND CX r00 89,33 8.933,33

55 COLA BRÂNCA ESCOLÀR
LIQUIDA 40 GRAMAS CX C/I2
UND

CX t00 2t,to 2. I I0.00

56 COLA BRANCA ESCOLAR
LIQUIDA 90 GRAMAS CX Ci 12

IJND

100 37,72 3.'t7 t,67

57 COLA COLORIDA 2OC 6CORES
PCT C/8CX

t00
/"+\'13

10.813,33

58 COLA COM BRILHO 2OG (CORES
VAzuADAS) PCT C/6 TUBOS

PCT 100

)^**
1.598,33

59 COLA COM BRILHO 2OG 6CORES
PCT/8CX

PCT 100

V»r2o
10.820.00

60 COLA DE ISOPOR gOG UND 2500 f s.e3 r4.825,00

6l COLA EM FITA 8MMX8M CX C/12
TINID

CX 100 I t9,42 tt.94t,67

62 COLA INSTANTANEA 2OG ALTA CX 100 120,50 12.050,00

.rormlt"]l
PR0CESS0 5c tH Lce=c L

PREFETTURA MUNICIPAL oe sÃo
EsrÂDo oo mamlrxÃo

CNPrr 06,125.389/O001-88

I

2000

2000 
| 

4.12 
|

I

50

PCT

I



PRAçA BERNARDO CO

qr ÔCÔ â
:11

VISCOSIDADE CX C/I2 TND
63 COLA INSTANTANEA 2OG BAIXA

VISCOSIDADE CX C/I2 TJND
CX t00 121,50 12.150,00

64 COLA QUENTE BASTAO
SILICONE FINA PCT C/IKILO

KG 300 65,9'l r9.790,00

65 COLA QUENTE BASTAO
SILICONE GROSSA PCT C/IKILO

KG 300 ó6,30 19.890,00

66 COMPASSO ESCOLAR METAL UND 1000 8,79 8.793,33

67 CORRETIVO LIQUIDO BASE DE
AGUA ISML CX C/I2 TIND

cx 500 4'7 ,O3 23.5t6.6'7

68 ENVELOPE 1IOXITOMM UND 5000 0,21 1.050,00

69 ENVELOPE I25XI76MM UND 5(Xn 0,23 I .150,00
'70 ENYELOPE I62X229MM UND 5000 0,34 1.700.00
'71 ENVELOPE I76X25OMM LND 5000 0,39 t.966,67
'72 EI.IVELOPE I85X248MM UND 5000 0.44 2.200.00

73 ENVELOPE 2OOX28OMM LTND 5000 0,46 2.316,67
'74 ENVELOPE 229X324MM LND 25000 n §l 13.000,00

15 ENVELOPE 24OX34OMM UND 25000 0,5 8 14.583,33

76 ENVELOPE 25OX353MM UND 10000 0,68 6.833,33

11 ÉN\{ELOPE 2óOX36OMM TND 10000 0,72 7.166,67

78 ENVELOPE 8OX I I5MM LIND 5000 0,20 1.000.00

79 ENVELOPE 97XI25MM UND 5000 0,21 r.066,67

80 ESTILETE ESTREITO
EMBORRACHADO gMM

UND I000 8,75 8.750.00

81 ESTILETE LARGO
EMBORRACHADO I8MM

t000 14,57 14.566.6'7

82 EXTRATOR DE GRAMPO UND 2000 6,01 12.026,67

83 EXTRATOR DE GRAMPO
ESPATULA CX C/I2 LTND

CX ln o, 7.729,17

84 TIND 2500 4.40 I 1.000.00

85 FITA DUPLA FACE ACRILICO
24MMX3OMT

UND 2500 10,70 26.750,00

86 FITA DUREX I2X3O PCT C/IOLTND tIND t000 10,20 10.200,00

87 FITA KRAFT IsMMX5OMT UND 2000 10.65 21.300,00

88 FITA KRAFT 48MMX45MT UND 2000 4,48 8.960,00

89 FITA TRANSPARENTE
I8MMX5OMT

2000 ) l< 4.300.00

s0 FITA TRANSPARENTE
48MMX45MT

UNI) 2000 4,88 9.'.|66,6',7

9t FOLHA DE ISOPOR 2OMM UND 1500 8,33 r 2.500,00

92 FOLHA DE ISOPOR 3OMM UND t5y 8,77

93 FOLHA DE ISOPOR 4OMM UND (soo 12,3 8 18.575,00

94 FOLHA DE ISOPOR sOMM T-IND úoo- 70 22.050.00

95 FURADOR ARTESANATO I6MM
cx c/24 UND

CX 4 1 to.234,1'l

96 FURADOR ARTESANATO 25MM
CX C/12 TIND T

347,96 8.699,00

97 GIZ DE CERA 12 CORÊS FINO
8X88MM PCT C/I2 I-IND

PCT r' 43,88 21.941,67

9lJ GIZ DE CERA 12 CORES GROSSO
l0xr00MM PcT c/12 UND

PCT 500 82,62 41.308,33

PIÍ, .FOLHA NO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
--l

I

I

IIND

250

FITA CREPE l8MMX3OMT I

LTND

13.150,00

25



PRAÇA BERNA

99 CX 100 t24,02 12.40t.6'7

r00 CRAMPEADOR METAL I OO

FOLHAS
I.JND 200 95,38 t9.0'7 6.67

l0l GRAMPEADOR METAL I I.5CM
PEQUENO 20 FOLHAS

BLS 500 20,63 t0.3 I ó.ó7

t02 GRÁMPEADOR METAL I3CM
PEQUENO 25 FOLHAS

UND 500 22,40 I 1.200,00

GRAMPEADOR METAL 240
FOLHAS

100 166.40 16.640.00

104 GRAMPEADOR METAL 50
FOLHAS

LTND 61,65 9.247,50

105 GRAMPEADOR METAL DE MESA
2OCM 30 FOLHAS

200 4t,42 8.283,33

106 GRAMPEADOR TIPO ALICATE
METAI 25 FOLHAS

33,64 6.'127,33

107 CX 5000 2,24 1.216,67

108 GRAMPO COBRE ADO 2616

CX/sOOO UND
cx 2500 6,97 11.416.67

109 GRAMPO GALVANIZ ADO I 06 / 6
c)í3500 UND

cx 500 13, t9 6.593,33

110 GRAMPO GALVANIZADO 106/8
CX/2500 UND

CX 500 t 1,94 5.970,00

nl GRAMPO GALVÂMZADO 23lIO
c)í1000

cx 1000 §oR 5.983,33

Ú2 GRAMPO GALVANIZADO 23 I 13

c)í1000
CX 1000 6,94 6.940,00

I l3 GRAMPO GALVANIZADO 2616

cxl1000 LJND
CX 1000 l,9l L90ó,67

I t4 GRAMPO GALVANIZADO 261 6
C)UsOOO I.ND

cx 1000 6.61 6.666,67

I l5 GRAMPO PLASTICO PCT C/5OT'ND PCT 500 18,85 9.425,00

I l6 GRAMPO TRILHO sOMM METAL
CX/50 LTND

cx 500 14,'70 7.350,00

IL7 HIDROCOR 06 CORES ESTOJO
LEOELEO

UND 5000 2,?0 13.500,00

ll8 HIDROCOR 12 CORES PCT C/12
UND

t000 13,3 8 13.383.33

I l9 JOGO GEOMETRICO I.CRAU/4
PECAS CX C/I2

CX 100 90,'72 9.07 I,67

LAPIS 12 CORES AQUARELAVEL
MADEIRA UND C,PINCEL

cx 1000 23,20 23.200,OO

l2t LAPIS 12 CORES RESINA
APAGAVEL TRIANGULAR

CX 1000 r 1,82 I l.8ló.67

t22 LAPIS GRAIITE HB MADEIRA FSC
REDONDO CX C/I44I'ND

CX 75 143,7 5 IO

LAPIS GRAFITE HB RESINA
ECOLOGICO SEXTAVADO CX
C/I44 UND

CX 100 51,97

t24 LAPIS GRAFITE HB RESINA
PRETO REDONDO CX C/1,14 UND

cx 100 58,l7 r*
125 LAPIS GRAFITE HB RESINA

PRETO SEXTAVADO CX C/144
TIND

CX r00 58,93
f 

s.8e3,33

t26 LAPIS TECNICO GRAFITE 28
MADEIRA C)íI2 I,ND

CX t00 t2,o2 t.201,67

.FoLHANo.._.....___._-. -

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTÂDO DO MARANHÃO

CNPJ: 06,125,389/0001-88

I

GIZ LIQUIDO (CORES VARIADAS) 
I

CX C/I2 UND I

I

I

103 IIND

150

IIND

TIND 200

GRAMPO COBRE ADO 26/6
c)í 1000 LIND

I

I

PCT
II

120

I

tçK123



Pili .FOLHANO

CESSOPREFETTURA MUNICIPAL DE SAO
ESTADTO DO ITIARA'{HÃO

PRAçÁ BERNARDO COELHO DE ALIIíEIDA Í{O 862 - CEÍ{TRO
CÍlPJ: 06.12!i.389/OOOl-88

SAO BE
VlS'T:

a Iti{t

t2'1 LAPIS TECNICO GRAFITE 48
MADEIRA C)íI2 UND

CX 100 tl )íl 1.220.00

r28 LAPIS TECNICO GRATITE 68
MADEIRA CVI2 TIND

CX 100 t.211.61

129 LAPIS TECNICO GRATITE EB
MADEIRA CVI2 TIND

CX r5,31 1.531,00

l-30 LAPISEIRA 0.5 POTE C/2.1 UND POTE 50 I07,98 5.399,t',r

l3l LAPISEIRA 0.7 POTE C/24 UND POTE 50 108,95 \a 1\o
132 LAPISEIRA 2.0 POTE C/24 I]ND POTE 50 63,17 3.158,33

133 LIVRO DE ATA UND 2000 14,t7 28.333,33

134 LIVRO DE PONTO I/4 UNI) 2000 t6,t'7 l, 1l'l 1 I

135 LTVRO DE PROTOCOLO TJNT) 2000 t5,6',1 3 1.333,33

136 MARCA TEXTO (CORES
VARIADAS) CX C/I2 UND

CX 500 26,79 13.396.67

t3'7 MARCA TEXTO GEL
A]\4AIIFLO/LAIL{N JA CX C/12X2

CX 50 102,93 5.t46,67

138 MARCA TEXTO GEL
AMARELO/RO S A CX C/12X2

CX 50 r 02,93 5.t46,6',7

139 MARCA TEXTO GEL
AMARELO/^r'ERDE CX C I I2X2

CX 50 t02,93 5.t46,6'7

140 MARCADOR HIDROGRAFICO
PONTA REDONDA (AZUL, PRETO
E VERMELHO) CX C/I2 LIND

CX 500 18,57 9_283,33

l4l MARCADORPARA
CD/RETROPROJETOR PONTA
DUPLA 1MM E O.4MM PRETO CX
C/I2 UND

100 44,90 4.490,00

142 MARCADOR PARA QUADRO
BRANCO (AZUL, PRETO E
VERMELHO) CX C/12 UND

CX 250 197,10 49.2'75.OO

143 MARCADOR PERMANENTE
(AZUL, PRETO E VERMELHO) CX
C/I2UND

CX 250 t@,33 41.083,33

144 MARCADOR PERMANENTE
PONTA REDONDA SLIM (AZUL,
PRETO E VERMELHO) CX C/12
UND

CX 27,88 13.938,33

r45 PCT 250 ó8,5 2 t'7.129,17

146 MASSA P/ ARTESANATO (CORES
VARIADAS) PCT C/50 GRAMAS

PCT 1000 6,81 6.810,00

l4'7 MINA DE GRAFITE HB O.5MM
BLISTER/2 TUBOS CX/I2 BLISTER

cx 100 39,15 3.915,00

148 MINA DE GRAFITE HB O.7MM
BLISTEPJ2 TUBOS CX/12 BLISTER

CX 100 39,48 3.948,33

149 MINA DE GRAFITE HB 2.OMM
SUND CX C/I2 TUBOS

CX 100 13,68 1.368,33

I50 MOLHADORDE DEDOS I2G UNI) 1000 / 3.17 3.666,6'l

l5l PAPEL A4 21OX297MM RESMA
C/5OO FOLHAS

RESMA t0000 F3fl 268.666.6',7

t52 PAPEL CAMURÇA (CORES
VARIADAS) PCT C/25 FOLHAS

500 V' 13. I 25,00

153 PAPEL CARBONO CX C/IOO
FOLHAS

CX 500 | 22,13 l1.066.67

154 PAPEL CARTÁO CARTAZ (CORES
VARIADAS) PCT C/20 FOLHAS

PCT 21,88 t0.94t,6'7

100

,rl

MASSA DE MODELAR I8OG 12

CORES PCT C /I2 UND

PCT

I

500



PREFETTURA MUNICIPAL DE sÃo BE
ESTADO DO MARAilHÃO

PRAçA BERIIARDO COELHO DE ALÍIIEIDA ilO 862 - CENTRO
CÍlPJr 06.125.389/OOO1-88

I'iú .FOLHA NO

ESSO

MOOALIDADE Y\/ lçL?8
-rÊqE BER.NARDO/MA

155 PAPEL CARTOLINA LAMINADA
(coREs VARIADAS) PCT C/20
FOLHAS

PCT -500 40,57 20.283,33

156 PAPEL COLOR SET (CORES
VARIADAS) PCT Ci2O FOLHAS

PCT 500 18,62 9.308,33

157 PAPEL COUCHE (CORES
VARIADAS) PCT C/40 FOLHAS

PCT 500 ?g q5 14.975,00

r 58 PAPEL CREPOM (CORES
VARIADAS) CX C/40 FOLHAS

CX 500 40,83 20.416,67

PAPEL FOTO ADESIVO A4 I35GM2
PCT C/50 FOLHAS

PCT 500 54,46 27.230,00

t60 PAPEL FOTO BRILHO
IoCND(l5CM 26OGM2 PCT ClzO
FOLHAS

PCT 500 6,0'7 3.033,33

16r PAPEL FOTO BRILHO A3 I8OGM2
PCT C/20 FOLHAS

PCT 500 )1 0-) rlq§R11

PAPEL FOTO BRILHO A4 I8OGM2
PCT C/50 FOLHAS

PCT 500 33,00 16.500.00

163 PA?EL FOTO BRILHO A4 23OGM2
PCT C/50 FOLHAS

PCT 500 1S lS 19.675,00

164 PAPEL FOTO DUPLA FACE A4
2OOGM2 PCT C/20 FOLHAS

PCT 500 18,22 9.108,33

165 PAPEL FOTO FOSCO,4\4ATTE A4
IO8GM2 PCT C/IOO FOLHAS

PCT 500 40,37 20.183,33

166 PAPEL LAMINADO (CORES
VARIADAS) PCT C/40 FOLHAS

PCT 42,90 21.450.00

t6'7 PCT | | 1,62 55.808,33

168 PCT 500 24,9 | t2.453,33

t69 PAPEL OFICIO 2I6X33OMM
RESMA C/5OO FOLHAS

RESMA 2500 'lo §7 '7 6.416,61

170 PAPEL PESO 4OKC 66X96CM . PCT
C/IOO FOLHÀS

PCT r00 125,50 12.550.00

t7t PAPEL SEDA 48X60 (CORES
VARIADAS) PCT C/IOO FOLHAS

PCT t000 21,90 21.900.00

t12 PASTA AZ UND 2500 16,28 40.708.33

t73 PASTA C/ ABA ELASTICA 2CM LIND 3500 I )1 28.816-67

174 PASTA C/ ABA ELASTICA FINA UND 7500 2,80 21.000.00

175 PASTA SUSPENSA MARMORIZA
AZ

UND 1000 4,36 4.363,33

176 PERCEVEJO DOURADO CX C/IOO
UND

CX 1000 3,82 3.823,33

177 UND 250 <1?1 r 3.433,33

178 PERIURADOR DE METAL 2
FUROS 50 FOLHAS

UND ÁN)(--l- )
143,7'7 t4.376.6',7

179 PINCEL ESCOLAR CHATO N"O PCT
C/I2IIND

PCT
'T,

r 6,35t) 8.175,00

180 PTNCEL ESCOLAR CHATO N'IO
PCT Ci I2 TINI)

PCT 'Y 20,l3 10.063,33

l8l PINCEL ESCOLAR CHATO N"I2
PCT C/I2 UND

PCT 5ôo 21,82 r0.908.33

I82 PTNCEL ESCOLAR CHATO N'I4
PCT C/I2 UND

PCT 500 23,00 I 1.500.00

I

tot

I

159

I 5oo 
I

PAPEL MADEIRA KRAFT OURO 75 
|

GRÁMAS 8OXI2OCM. PCT Ci 
'OO 

I

FoLHAS I

5oo I

PAPEL MICRO . ONDULADO
(CORES VARIADAS) PCT C/IO
FOLHAS

I

PERfURADOR DE METAI 2

FUROS 30 FOLHAS



rIYi . FOLHA NO

çe2

183 PINCEL ESCOLAR CHATO N'I6
PCT C/I2 I.IND

PCT 500 26,68 13.34 1 .67

184 PINCEL ESCOLAR CIIATO N'I8
PCT C/12 I,ND

PCT 500 29,10 14.5 50.00

185 PINCEL ESCOLAR CHATO N9 PCT
C/I2 UND

PCT 500 17,15 R §75 ôÍ)

186 PINCEL ESCOLAR CHATO N9O
PCT C/I2 UND

PCT 500 14 §1 t'7.266,6'7

PINCEL ESCOLAR CHATO N'4 PCT
C/I2 UND

PCT 500 r 7,80 8.900.00

188 PINCEL ESCOLAR CHATO N"6 PCT
C/I2 UND

PCT 500 I8,42 9.208,33

r89 PINCEL ESCOLAR CHATO N'8 PCT
C/I2 UNT,

PCT 500 r8,93 9.465,00

I90 PISTOLA PARÁ COLA QUENTE
GRANDE

UND 500 31,38 15.69t,67

l9l PISTOLA PARÁ COLA QUENTE
PEQUENA

LIND 500 25,00 12.500.00

t92 PLACA DE EVA ATOALHADO
40CI!O(48CM (CORES VARIADAS)
PCT C/5 FOLHAS

PCT 350 40,53 14.185.50

193 PLACA DE EVA COLOzuDO
40CN4X48CM (CORES VARIADAS)
PCT C/IO FOLHAS

1000 23,89 23.886.67

194 PLACA DE EVA COLORIDO
40cMx60cM (coRES VARTADAS)
PCT C/IO FOLHAS

PCT t000 29,45 29.450,O0

195 PLACA DE EVA ESTAMPADO
4OCND<6OCM (ESTAMPAS
VARIADAS) PCT C/5 FOLHAS

PCT 500 44,05 22.025,00

196 PRENDEDOR DE METAL I9MM
POTE C/40 TJND

PT 200 36,56 '7.312,OO

l9'7 PRENDEDOR DE METAL BINDER
PRETO 32MM POTE C/24 TIND

PT 500 19,89 9.946,67

198 PRENDEDOR DE METAL BINDER
PRETO 5IMM POTE C/I2 TIND

PT 500 ,) o§ t1.473,33

PRENDEDORES DE ALFINETE E
CLIPS

ESTOJO 500 25,09 t2.546,67

200 QUADRO BRANCO DE ACRILICO
120x0,90cM

I,ND 150 171,3 3 25.700,00

201 QUADRO BRANCO DE ACRILICO
l20x200cM

LIND r50 27 5,t0 4 r.265,00

202 REGUA DE ALUMINIO 30 CM 5000 5,48 2',7 .4t6.67

REGUA PI,ASTTCA 3O CM PCT C/25
UND

UND 15000 35.500,00

REGI IA PLASTICA 50 CM PCT C/25
UND

I IND 5000

205 TESOLIRA ESCOLAR PLASTICA
l27MM CX C/24 t ND

I JND f' 4 0') 20.081,3l

206 TESOURA MULTIUSO INOX 2ICM
CABO EMBORRACHADO Y) "'"

23.350.00

207 TESOURA MULTIUSO INOX
23.5CM UND

LlNt_) 'r '7 4,98 37.49t,67

208 TESOURA MULTIUSO INOX 3D
4OGRAUS 2IOMM

LIND

r"
4t,63 20.816.67

209 TINTA MARCADOR
PERMANENTE 2OML (AZUL,
PRETO E VERMELHO) CX C/r2

CX Joo 60,68 30.338,33

r99

203

204 1.92 le 583,33

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE RDG

PRAçA BERNARDO COELHO
EsraDo oo uannrxÃo t\10Dr

CNPJ; 06.125.389/O001-88

_l

I

I

I

CENTRO

I

r87

I

I

I

I

PCT

I

LIND

LTND

I

I
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PREFETTURA MUNICIPAL OE SAO BE
- ..)EY ?L

ESTÀDO DO }IARANHÃO
PRAçA BERT{ARDO COELHO DE ALMEIDA Í{O 862 - CENTRO

a
I

CNPJ: 06.125.389/00O1-88

UND

210 TINTA PARA CARIMBO 4OML UND 1000 5.10 5.100.00

2tl TNT (CORES VARTADAS) 40GR^42
ROLO C/sOMT

ROLO 500 80,63 40.316.67

RS3.587. r0l.58

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA deverá fornecer o rnaterial confornp a demanda do CONTRATANTE, com as especificaçôes do
contrato, mediante Ordem de Fornecimento;
Responsabilizar-se peh entrega do material no prazo determinado;
Realizar os serviços de impressão com rnaterial de primeira qualidade;
ExecutaÍ a entrega à medida que forem soücilados pela CONTRATANTE;
Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as

rec lamações;

OBRIGAÇOES DA CONTRATNTE:
(a) Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo e formâ estabelecidos no Edital
(b) Atestar a inexistência de falhas e imperfeições no material fomecido.

DA DOTAÇÃO ORÇAME.NTÁRIA:
As despesas com a execução deste contrato correrão, à conta de créditos orçanrentários consignados no Orçamento
para o exercício, na categoria econômica de Despesa de Capital. Elemento de Despesa 339039.000

PRAZO, FORMA E, I,OCAL DE ENTREGA

Os produtoísewiços serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e

devereo ser entregues em até 15 dias aÉs 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 e aceitação do objeto seÉ do órgão responsiível pelos atos de controle e administração do contÍato
decorrente do pÍocesso de licitação, através de servidores da Unidade Admhistrativa em questiio, mediânte Portaria.

Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e prazo de validade dos

mesmos;

5.6. Só serâo aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especiítcações exigidas, estando

sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujos preços

unitários excedam o valor médio encontrado no mercado.

5.7. O recebimento se efetivará nos seguintes termos

5.7. l. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos prod a especificação;

DO PAGAMENTO
Os pagamentos devidos serão conforme requisiçâo e entrega dos produtos, ou seja, de elado.

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

acompanhada da requisição dos mesmos

O Pagarnento somente será eGtivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a

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

seus vencimentos.

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

O pagamento será realizado mediante emissão de nota hscâI, em ate 30 (trinta) dias após a entrega e aceitação dos

produtos;

l

I



PM .FOLHANO

PR0CESS0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE

IDADE
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçÂ BERÍ{ARDO COELHO DE ALIIIEIDA NO 862 - CE
'3ío grnxrnoo /MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Em caso dc irrcgularidadc na cmissão dos documcntos fiscais, o prazo dc pagamcnto scrá contado a partir dc sua

reapresentação, desde que devidamente regularizados;

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

VIGENCIA DA CONTRATAÇAO
O Prazo de Vigência 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 contratados após regular procedimento licitatório, serão objeto
de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliaçâo poÍ servidor:

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

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

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

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

DAS INFRAÇOES E DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela
previstâ no Edital.

São A), 24 de outubÍo de 2019

S

istração

B/MA

é^4-,t,



PRAçA B

ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM ESPECIFICAÇAO MARCA VALOR
LTNITARIO

VALOR
TOTAL

0t

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

Cidade de
COMC n" ,na

Cidade-UF, de de 2019.

Vator Total da Proposta: R§ _(valor por
extenso). Prazo de Entrega:_
Nome por extenso do representante
legat- RG n".

SSP CPFÀ4F:
CARIMBO En"

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
DA EMPRESA.

PREFETTURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARANHÃO

PId . FOLHA NO

;olçI9ls..rcí-
IAL 51

C PJ: 06.125.389/0001-88

I

QUANT.

02



PM .FOLHANO

PRAçA BERNA

AN'EXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MTINICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA.
REF. EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA
MODALIDADE DE PREGÂO N".02312019

_ TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a) portador(a) do R.G
nn /SSP CPF n' a nos representar junto a

PREFEITURA MUNICIPAI DE SÁO BERNARDO, a Íim de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e

Documentos CoÍnplemetrtares de Habilitaçâo para o Pregão hesencial SRP N'. /2019, marcado para o dia

___f ____f2019, às 0E:00 horas, o(a) qual tem amplos poderes para representar a empresa outorgante, formular
ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intençâo de interpor recurso, renunciar ao direito de interpos(ão
de recunos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. Local, ____..1 ____..1' _ Assinatura do
representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJÀ4F da empresa.

OBS. Deverá ser recoúecida a hrma em caso de representaçâo por meio de procuração particular

Assinatura do Legal sob carimbo

J/MF

I PREFETTURA MUNICIPAL DE sÃo
ESTADO DO MARANHAO

cç
2

DO



PRAçA BERN

ANEXO IV

MODELO DE DECLAITÀÇÀO (EÍpregador Pessoa Juridica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO.MA.

Ret Edital de Licitação na Modalidade Pregão

N'. 023/2019- Tipo menor preç'o por item.

DECLAIL{ÇAO

inscrita no CNPJ no.

scdiada na on , Bairro , CEP

SSP e do CPF n'

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

, abaixo
assinado, em cumprimento ao solicitâdo no Edital de Pregão Presencial SRP no. 02312019, DECLARA, sob as penas

da Lei, que:

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

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em tÍabalho notumo, perigoso
ou irsalubre, 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. 7" da Constituição Federal e Inciso Y, Aí.27 da Lei 8666193.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo funções
tecnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tornada de decisão, (inciso III, do art. 9" da Lei 8666/93 e inciso
X, da tri Complementar no. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do § 2',
art. 32, da Lei n'. 8666193;

Obs.: No caso de rnicro-empresa e empresÍ! de pequeno poÍte que, nos termos da LC 123/2W6, possuir alguma

restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionadâ, como ressalva, na supracitada

declaração.

Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF^,ÍF
CNPJÀ4F da empresa

l'ul .F0LHA No-

BE t]lilrlr I


