
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERT{ARDO COELHO DE ALi,IEIDA Í{O 862 - CENTRO
CÍ{Prl 06,125,389/OO01-88

EDITAL DE LICITAçÃO
STSTEMA R"EGISTRO DE PREçOS

.:
- sAO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL- SRP N9 025/2019
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(Contratúçúo de empresa Wra Íornecimento de material de lÍmpeza, através do SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, destinados ao atendimento das Secretarias da PreÍeihtra do Município de São Bernardo - MA}

ABERTURA: 14 de novembro de 2019, às 13:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de ticitação Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São Bernardo-

Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estâdo do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado pela
Portaria de janeiro de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo
licitatório, na modalidade PREGÃo PRESENCIAL sRP- PARA REGISTRO DE PREçO, tipo MENOR PREÇO

UNITÁRIO, o referido Pregão será regido pela Lei n' 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto
n'3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos n'3.693, de 20 de dezembro de 2000 e Lei
Complementar ne. 12312006 e pela Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas
condições e exigências estabelecidas neste edital.

Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, a proposta de
preços (envelope 1) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endereço acrma
citâdo, até às 13:00 horas do dia 14 de novembro de 2019, ou no primeiro dia útil subseqiiente, na hipótese de
não haver expediente naquela data, ocasião em que se dará início ao credenciamento dos licitantes e aos demais
procedimentos pertinentes.

1 - DO OBIETO

1.1 - O presente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de empresa para fornecimento de
material de limpeza, através do sistema de registro de preços, destinados ao atendimento das Secretarias da

Prefeitura Municipais do Município de São Bernardo, 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 Il - Formulário Padrão de Propostâs de Preços;
ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV - Modclo de Declaração (Empregador Pessoa lurÍdica);
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP

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

3 - DA PARTICIPAçÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituídas, do ramo de
atividade compatÍvel com o obieto da licitaÉo, conforme o item 6- Anexo I -Termo de Referencia e que se

âpresentarem, até às 13:00 horas do dia 14 de novembro de 2019 a Pregoeira, e o pública, no endereço
constante no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes 1 e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitaÉo para Participar do presen

conforme modelo anexo, em separado dos envelopes 1e 2;
c) a proposta de preços (envelope 1);
d) os documentos de habilitação (envelope 2).

3.2 - Não poderão participar desta licitação as êmpÍesas:

dimento licitatório,
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3.2.1 - cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consórcios de empresas, qualquer que se.ia sua forma de constituição;
3.2.2 - que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública,
direta ou indiretâ, Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei na 8.666/93, salvo as já reabilitadas.
3.2.3 - é vedada, â partir da habilitâção, a manutenção, aditâmento ou prorrogação de contrato com empresa
que venha a contratar empregado que seiam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, do poder público
municipal.
3.2.4 - empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compatível com o
objeto da licitação.

4 - DO CREDENCAMENTO

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

apresentação dos seguintes documentos:

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

4.L.2 - Ptocüração particular ou carta de credenciamento, com nrma reconhecida, podendo ser utilizado o

modelo anexo a este editâI, estâbelecendo poderes para representãr o licitânte, expressamente quanto à

formulação de lances verbais e a praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão, acompanhada, conforme o

caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1.1;

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante
apresentação de Certidão expedida pela Iunta Comercial, nos termos da Instruçâo Normaüva nq 103 de 30 de
abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, a Certidão Simplificada e

especíÍica do ano em exercÍcio exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratámento
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nq 123, de
74/72/2006,COM DATA DE EMrSSÂO A PARTTR DE MAIo DE 2011.

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

4.2 - O reprcsentânte da licitante presente à sessão deverá cntregar a Pregoeira o documcnto dc
credenciâmento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPI da empresa atualizado,
bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes "Proposta de
Preços" e "Documentos de Habilitação".

4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentâdos em original, os quais farão parte
do processo licitatório, 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 licitação, ou
publicação em órgão da imprensa oncial, observados sempre os respectivos prazos de valid

4.4 - A cada licitánte que participar do certame será permitid o somente um representa man ifestar
em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitâção legal, vedada
qualquer interessado representando mais de um licitante.

pação de

4.5 A não apresentação ou incorrefo de qualquer documento de credenciamento, bem asstm o nao
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s) licitante
(s) no certame. Neste caso, o [sJ portâdor [es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s], não
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no
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desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2J, o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará
autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputa;

4.6 - Na ausência de credenciamento, sêrão mantidos os valores apresentados na proposta escritâ, para efeito
de ordenação das propostas e apuraÉo do menor preço.

4.7 - recomenda-se que todos os representantes 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 admiüdos novos
proponentes.

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

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

A Pregoeira do PreÍeiatra Municipol de São Bernardo
Pregão Presencíal SRP ne 025/2019
Processo Adminístrativo ne, 2 0 1 970008
Envelope 7 - PROPOSTA DE PREÇOS (razão social ou nome comercial do licitantg 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 I;
c) conter marca em todos os itens, a cotaçâo de preço unitário e global em real, incluídos todos os impostos, taxas
e demais encargos pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada, de aceitação tiâcita.
e) número do CNPI do proponente ou ainda da filial ou outro estâbelecimento da licitánte que emitirá a nota
fiscal referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispensável para efeito de empenho da
despesa e realízação do pagamento nos termos deste edital;
5.2 - Não será aceita oferta de produto com características diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.
5.3 - A apresentafo das propostâs implicará plena aceitação, por parte da lÍcitante, das condições estabelecidas
neste edital.
5.4 - os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o obieto licitado, tais como impostos, tárifas, taxas, fretes,
seguros etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representantc legal da licitante no
curso da sessão.
d) havendo divergência entre valoresem percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso, serão
considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa iurídica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal informação,
poderá ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame;
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 condiçõesem especificações estlpuladas. Não serão consideradas as propostâs que contenham
entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;
5.7 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, o

subitem 14.6 e 14.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitantê.
bservadas

6 _ DA HABIUTAçÂO
A Pregoeira da PreÍeiara Municiryl de São Bernúrdo
Prcgão PresencÍal sRP ne 025/2019
Processo Administrativo ne. 2 01970008

-ir§Ãô:

Envelope 2 - HABILITAÇÃO (razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

ições previstas no
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6.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentar a documentâção de
Habilitâção que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELOPE N 02, deüdamente fechado e rubricado no
fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

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

6.3. - Relativos à habilitaçâo iurídica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratándo de sociedade
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus
administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e EspecÍfica da IUNTA COMERCIAL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio;
d) - Decreto de autorizaÉo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em ftrncionamento no país, e

ato de registro ou autorização para fr.rncionamento expedido pelo órgão competente, quando a aüvidade assim
o exigir.
e) - Alvará de localização e funcionamento - emitido pelo Poder Exêcutivo Municipal.

6.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de InscriÉo no Cadastro Nacional de Pessoas lurídica (CNPfl;
b) Prova de inscriÉo no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede da
Iicitante, pertinente ao seu ramo de atiúdade e compatÍvel com o objeto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

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

o Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)
. Certidão Negativa de lnscrição na Diúda Ativa.

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
o 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 propostn.

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei lZ.44O /Z0ll e à
Resolução Administratlva ne 1.47O/2Ol1, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tsLius.br/certidão, atualizado o arl29,V da Lei 8.666 /93.
6.3.2. QUALTFTCAçÃo rÉcUrCA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compaúveis em características com o
objeto da licitaçâo, mediante a apresentaÉo de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente reconhecida nrma em cartório e acompanhado de nota fiscal.

6.3.3 - Relativos à quâlincação econômico-financeira:

a). Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da I
execuÉo patrimonial, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelo

,oude

b) Balanço Patrimonial e demonstrações con!ábeis exiglveis nos termos da lei, que comprovem a boa situação
Rnanceira do licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.

f) O balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regular iunto ao seu conselho de Classe e se
apresentar conforme abaixo: e comprovar a boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada

I
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através de Índice financeiro, utilizando a fórmula abaixo, cuio o resultado deverâo estar de acordo com os valores
estabelecidos:

ILC= Ativo Circulante > 1,0
Passivo Circulante

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

f.1) Serâo considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contiábeis assim
apresentados:

I - publicados em Diário OficÍal ou;
ll - publicados em jornal de grande circulação ou;
III - registrados na funta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou;
IV - por cópia do Livro Diário autenticado pela lunta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN
n0 65 do Departamento Nacional do RegisFo do Comércio - DNRC de 01 de agosto de 1997, arL 6e,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original
do Diário, para cote.io pelo Pregoeira, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de Abertura
e de Encerramento do Livro em questão.

f.2) Quando o balanço patrimonial estiver encerado há mais de 03 (tr&) meses da datâ de âpresentação dos
documentos, poderá apresentá-lo atualizado através da variação da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) do mês
do enceramento, devendo indicar a data da atualização.

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

i4) Aos demais tipos societários, a Comissão de Licitãção poderá solicitar â apresentação da cópia do termo de
abertura e de encerramento do livro diário, deüdamente registrado pelo órgão de registro de Comércio, onde é

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

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

h) No caso em que a sede da Licitante se.ia em outra Unidade de FederaÉo, terá que apresentar a certidão
simplificada da Junta comercial do Estado, sede da empresa.

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

h.2). Termo de abertura e encerramento.

6.3.4 - Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitação [Documentação Complementar),
declarações, deüdamente assinadas pelo representante legal da empresa sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art.32 § 2q, da Lei 8.666/93
(modelo anexo)
a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC lZ3/200 ir alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada,
supracitada declaração:

alva, na

b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em tra
perigoso ou insalubre e menores de L6 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de apren
.14 

anos, nos termos do ArL 74, XXXIII, da Constituição Federal e Art 27, V, da Lei 8.666/93 (mod

oturno,
Z, artir de

n exo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidorês públicos
exercendo funções de gerencia, administraÉo ou tomada de decisão. (modelo anexo);

h

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

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

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

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

6.5.3 - se o licitãnte for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser apresentâdos com
o número de CNPf da matriz e da filial, simultaneamente;

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

7 - DO PROCEDIMENTO

7.1 - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus representantes
legais, O Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de
habilitação, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1) e os documentos de 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 iocal designado 15 (quinze) minutos
antes do referido horário, bem como de propostasem documentâção que não se façam acompanhar de
representânte do licitânte devidamente credenciado;
7.3 - após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão atrertos
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, desclassificado-
se as incompatíveis;
7.4 - no curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da ofertâ
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 1070 (dez por centol superiores àquela poderão fazer novos
lances verbais e sucessivos, em valores disüntos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;
7.4.1 - a ofertâ dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitãnte, na ordem
decrescente dos preços;
7.4.2 - dos lances ofertados não caberá retratação;
7.5 - não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das

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

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

verbais, a partir do autor da propostâ classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;
7.8 - a desistência em apresentâr Iance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na manutenÉo do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

E

7.9 - caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformida
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

de tre a posta

ntes7.10 - o encerramento da etâpa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Prego
manifestârem seu desinteresse em apresentar novos lances;
7.11 - declarada encerrada a etâpa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o m preço
apresentado, O Pregoeira verificará a ocorrência do empate previsto no item 10.5 deste Editnl, para em seguida,
examinar a aceitâbilidade da primeira classificada, quanto ao ob.ieto e valor, decidindo motivadamente a

respeito;

PÍll-.ÉôaHANEl
I
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7.12 - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, O Pregoeira procederá à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação
do atendimento das condições fixadas no edital;
7.13 - no caso de inabilitâção do proponente que tiver apresentâdo a melhor oferta, serão analisados os
documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente,
até que um licitantê, dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda às condições fixadas
neste edital;
7.14 - nas situações previstas nos subitens 7 .9, 7.Ll e 7.13, 0 Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;
7.15 - verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos licitantes sendo
declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendolhe adiudicado o objeto do
certame;
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 apresentação no certame). Após, as
empresas poderão reürá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes
que não se habilitarem para ofertar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde que não haja
manifestação de interposiçâo de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes;
7.17 - da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os
licitantes presentes.

8 - DO RECEBIMENTO
8.1 - De acordo com a necessidade verificada pela Secretaria requisitante" e seguintes do Anexo I - Termo de
Referência deste EditâI.

9. - DO REGISTRO DE PREÇO§
9.1 - O Sistema de Re8istro de Preços é um con.iunto de procedimentos para registro formal de preços relativos
à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras da Adminisúação Pública;
9.2 - a Atá de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso
para a [ütura contratâção, inclusive com preços, especificações técnicas, íornecedores e órgãos participantes,
conforme 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 condução do
coniunto de procedimentos do presente certame licitâtório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de
Registro de Preços;
9.4 - órgâo Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento
licitatório para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de Preços;
9.5 - o Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bernardo, através
da Secretaria Municipal de Administração e setor de Compras da Prefeitura Municipal.
9.6 - o presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura e publicação
da respectiva Atn de Registro de Preços;
9.7 - a existência de Registro de Preços não obriga a Adminisúação a firmar as contratações que deles poderão
advir, facultando-se a realizaçâo de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo asscgurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser uülizado por qualquer órgão da Administração
Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão participante do presente
certame licitntório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador. O quantitativo decorrente das adesões à ata
de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata
de registro de preços 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 cumprimento das
exigências da legislação ügente;
9.9 - homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura M peitada a ordem

para assinaturade classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os p
da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em co isso formal de
fornecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e econo e;

9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alteraçôes, obedecidas às disposições conti
8.666/93.

icipal,
la

10 _ DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

rL 65, da Lei

?
I
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10.1 - Esta licitação é do tipo MENoR PREÇO POR ÍTEM, em estrita observância do disposto no inciso V do art.
8o do Decreto n' 3.555/2000; 10.2 - serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e
condições deste edital;
10.3 - será considerada mais vantajosa para a AdminisfaÉo e, consequentemente, classificada em primeiro

lugar, as propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste êditâI, apresente o preço máximo
aceitável pela Administração.
10.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classincadas, após os lances verbais,
se for o caso, A Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2a do artigo 45
da Lei nq 8.666/93;
10.5- será assegurada como critério de dêsempate, preferência dê contratação para as microempresas - ME e
empresas de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:
10.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte sejam iguaÍs ou até 5%o (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada;
10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a" deste
item, serão convocadas âs remanescentes qüe porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.5.1, na
ordem classificatória, para o exercÍcio do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 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 item, o ob.ieto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certâme;
e) o disposto neste item somênte se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentãda por
microempresa ou empresa de pequeno porte;
10.5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante prevalecerá este
último, e entre o valor uniLlrio e o global, se [or o caso, prevalecerá o valor unitário.

11 - DO DIREITO DE PET|çÃO

11.1 - No prazo de até 02 (doisJ dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá tomar providências ou impugnar este instrumento convocatório, cuja petição deverá ser dirigida a

Pregoeira;
11.1.1 - caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (ünte e quatro) horas;
11.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;
11.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitãnte poderá manifestâr imediata e motivadamente a

intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03
(trêsJ dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a corrcr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;
1.1.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ãoJ dirigido (s) à autoridade superior, Prefeita
Municipal, por intermédio do Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cincol dias úteis ou, nesse

período, encaminha-lo (s) à autoridade superior, devidamente iníormado, para apreciação e decisão, no mesmo
prazo;
11.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
11.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentaiS a autoridade competente
homologará o resultado da licitação, e âutorizará, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de

fornecedores.
11.6 - a falta de manifestação imediatá e motivada do (s) licitante (s) na sessão
de recurso e a ad.judicação do obieto da licitação pelo Pregoeira âo vencedor;

72 . DO PAGAMENTO

áadlmpo dência do direito

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos do contrato de fornecimento.
12.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercício.
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13. DAS PENALIDADES

13.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará
sujeitâ às penalidades previstas no art.7q da Lei L0520 /2002 bem como dos arts.86 e 87 da Lei nq.8.666193.

13.2 - A recusa do ad.judicauário em atender qualquer convocação prevista neste instrumento convocatório
sujeitârá o mesmo as penalidades, garantida prévia deíesa em regular processo âdministrativo, a ser conduzido
pela área competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei;

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

L3.5 a não-regularização da documentáção, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuÍzo das sanções previstâs acima, sendo facultado a Secretaria de Administração
da Prefeitura Municipal convocitr os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para prestação do
serviço ora licitndo ou revogar a licitãÉo.

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

14 - DAS DISPOS$OES FINAIS
14.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção
de interposição de recurso, O Pregoeira adiudicará o obieto licitado, que posteriormente será 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 licitado;
14.2 - a Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente 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 18 do Decreto no 3.555/2000;
14.3 - decairá do direito de impugnar os termos dcste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção,
venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem;
14.4 - a participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e

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

máximo de 05 (cinco) dias úteis;
14.5 - O Pregoeira, em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou
complementar a instrução do processo;
14.6 - não serão considerados motivos para desclassificâÉo, simples omissôes ou erros materiais na proposta
ou da documentação, desde que seiam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o
entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes;
14.7 - as normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da a disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finali ça do

C

ee
fornecimento dos materiais;
14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimen quisitos
de habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à propostâ de preços dentro do e elope de

habilitâção, 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, uma vez que citado documento se encontra no recinto,
aplicando-se por analogia o disposto no subitem 4.5 acima;

IPM -roLHAN'-TZ;l

13.3 - o valor resultante da aplicagão da multa prevista será cobrado pela üa administraüva devendo ser
recolhida no prazo máximo de L0 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicaÉo, ou, se
não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla
defesa;
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14.9 - o ad.iudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões do
valor inicial atualizado do obieto da presente licitação, nos termos do art. 65, § le, da Lei n'8.666/93;
14.10 - os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposiçôes contidas
nas legislações citadas no preâmbulo deste edital;
14.11 - os âutos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada aos
interessados na licitação;
14.12 - a não-regularizafro da documentáção, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará decadência

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 13 acima, sendo facultado a Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a

licitação.
14.13 - o exFato de aviso desta licitação estará publicado no Diário OÍicial do Estado do MA

Informâções âdicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Comissâo Permanente de

Licitação nos horários de funcionamento da Prefeitura unicipal de segunda a sexta-feira das 08:30 às 12:00
horas.

São Bernardo - MA,25 de outubro de 2019

LIMA
ira

DADE

I

I

I
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBTETO

0 presente Pregão Presencial tem como objeto REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual fornecimento de
material de limpeza, a fim de atender a demanda das atividades das secretarias Municipais do MunicÍpio de São
Bernardo, Estado do Maranhão.

1.2 - São Órgãos participantes deste REGISTRO DE PREçO Secretaria 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

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo
presencial para Registro de Preço será devidamente iustificado pela pregoeira designado para o certame.
Ademais tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais np 10.520/2002 e ne 8.666/1993, Lei
Complementar f 173 /2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condiçôes e exigências
descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis as assunto.

DESCRTÇÂO DOS PRODUTOS
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

11.270.00

64.200.00

70

24.583.33

? /s

00

ITEM DESCRIÇAO MARCA trNI) QUANT. PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAI,

R$ R$
1 Acido muriático para uso em

banheiros de I litro caixa com
l2 unidades

1500 7,51

2 Acool gel, I I cx c/12 und Und 2500 7\) 18.791.67
Agua sanitá,ria de l000ml Cx 2500 31,'77 '19.416.67

4 Agua sanitária de 2litros caixa
com 06 unidades

2000 32.10

5 Agua sanitária de 5litros

Cx

Und 2000 t6,49 32 973.31

Alcool etilico 46,29lo neutro de
I litro caixa c/12 unidades

Und 7,42 18.541.676

'7 Cx t 500 4',7,00

8 Und 750 8.67 6.50Ô,0q

Amaciante de 2 litros caixa
com 06 unidades
Avental de brim com pintura
FÍente, tamanho m
Avental plástico Und 2500 8.01 20.083.33

10 Bacia plástica com tampa
6litros

Und 2500 6. l7 I 5.416.67 _

11

12

Bacia plastica media sem
tampa 16 litros
Bacia plastica sem t ampa 27 ,5
litros

Und

Und 1500

9,81

17,33 26.000.00

PRCICESSO]Xl-í\!çgl

I

I
Und

I

2500

I

I

I

2500
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5

t3 Bacia plastica sem tampa
canelada grande de 32 litros

i-rnd 1500 27,63 41.450.00

t4 Balde de pástico de 1000 ml
com tampa

Und 500 47,97 23 983,33

15 Balde de pástico de 201 sem
tâmpa

tJnd 500 33,07 16.53 3.33

16 Balde de plástim com tampa
601

Und s00 4t,6'1 20 833,1t]

17

l8

Balde de plástim de l0 liaos
sem tam
Balde de plástico de 8 litros
sem tampa

Und

Und

I000

1000 12.30

12.233,33

12.300,00

l9 Balde espremedor com
capacidade para 32 litros -
bev3200

Und 250 82.01

20 Balde plástico c,ialça e tâmpa
cap.l00/108 litros

Und 47,0'l tt.766.61

2l Balde plástico de l2 I sem
tampa

Und t000 12,77 12.766.67

22 Caixa para coleta seletiva de
papel: papelão, sem tamp4
devidamente identifi cado, cor:
azul, di mensões aproximadas
4Ox25x20cm.

Und s00 t7,97 8.966,6'7

23 Caixa para coleta seletiva de
papel: papelão, sem tampÀ
devidamente idenüfi cado. Cor
azul, dimensões aproximadas
3Oi30x5Ocm.

Und 500 16,98 8.491,67

24 Caixa para coleta seletiva de
papel: papelão, sem tampa
devidamente identifi cado. Cor
azul, dimensões aproximadas
5Ox50x5Ocm.

Und 500 20,20 t0.100,00

25 Caixa para coleta seletiva de
plástico: papelão, sem tampa,
devidamente identifi cado. Cor:
vermelha, capacidade
aproximada 3Ox3Ox50 cm
altura.

Und 500 I a )1 9.11ó,67

26 Caixa para coleta seletiva de
plástico: papelão, sem tampa,
devidamente idenüfi cado. Cor:
vermelha. dimensôes
aproximadas 5Ox5Ox5Ocm.

LJnd 500 19,27 9.633,33

27 Caixa para coleta seleriva de
plástico: papelão, sem tâmpa,
devidamente idenüfi cado. Cor:
vermelha- dimensões
aproximadas 5Ox50x5Ocm.

IJnd 500 19,27 9.633.33

28 Caúnho d rodas (colaor p/
coleta interna): eíanque,
material rigido, Iavável,
impermeável, cantos
arredondados, tampa articulada
ao corpo do equipamento;
rodas antiderrapantes. Cor:

Und 50

1 .565,67 w,,

I
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cinza (resíduos comuns),
capacidade para 120 litros

29 Carrinho c/ rodas (coletor p/
coletâ interna): estanque,
material rigido, lavável,
impermeável, cantos
arÍedondados, tampa aíiculada
ao corpo do equipamento;
rodas antiderrapantes. Cor:
marrom (resíduos orgânicos),
capacidade para 120 litros

30
1565.67 46.970.00

Carrinho de mão com chassi
metálico e caçamba metálica
60 litros

Und 50

143,00 7. r 50.00

31 Cera incolor à base de
carnaúba pronto uso (galão d
20 litros)

Und 200
148,4't 29 694,00

32 Cera incolor auto brilhante
(brilho molhado) com 5 litros

Und 200
54.50 10.900.00

Cera liquida incolor c/ l2 unid
x 750 ml cx

Und 750

52,87 39.650,00
Cesto de lixo telado é um dos
modelos mais comuns de
lixeiras. E normalmente
pequeno, com capacidade
inferior a 15 litÍos, sem tampq
e é utilizado em ambientes
intemos, principalmente
banheiros, vestiários e
escritórios. Esse c€sto
normalmente é fabricado em
plástico polipropileno, aço inox
ou arame galvanizado.

Cx t000
26.63

35 Cesto e tampa injetados em
plástico polipropileno (pp)
copolimero. O acionamento da
támpa e feito através de pedal o
que evita eventual risco de
contaminação a haste e pedal
são confecci onados com
plástico resi stente. possui
cantos arredoÍIdados e
excelente acabaÍnento.
Acompanha 02 ganchos para
fixação do saco de lixo. 60
litros

Und 150

37.075,00

36 Coador multiuso úpo biruta
c/ t 5 cm diâmetro e 20 cm de
fundo em tecido de algodão
alvelado.

Und 500 3,7 6 1.880,00

3'1 Coletor p/ copos de água e

café:meia lua ou 4 tubos
Und 500 78,15

/z-Xio75'oo
38 Colher descartável com 50 und Und 2500 3,80 I eboo,oo
l9 Conjunto de lixeira seledva em

fibra de vidro, com O2(dois)
unidades cada. com capacidade
individual de 50 l. nas coÍes da
coleta seletiva" paÍa: Dlástico e

Pct 30 83 3,50 04,90

I
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papel, fixadas em barra de
metalon.

40 Conjunto de lixeira seletiva em
fibra de üdro, com 03(três)
unidades cada, com capacidade
individual de 50litros, nas
cores da coleta seletiva, para:
plástico, papel e vidro, fixadas
em barra de metalon.

Und l0
L255.00 37 6s0.00

4I Conjunto de lixeira seleüva em
fibra de vidro, com o4(quatro)
unidades cada, com capacidade
individual de 20 litros cad4
nas cores da coleta seletiva
para maal, papel, plástico e
vidro.

t-rnd 30
1.316,67 39.500,00

42 Conjunto de lixeira seletiva em
fibra de üdro, com O4(quatro)
unidades cada, com capacidade
individual de 50litros, nas
cores da coleta seletiva, para:
plástico, metal, papel e vidrq
fixadas em barra de metalon.

ttnd i0
1.530,00

43 Conjunto de lixeira seletiva em
fibra de vidro, com O4(quatro)
unidades cad4 formando um
circulo, com capaci dade
individual de 40 litros. nas
cores da coleta seletiva para
papel, plástico, vidro e metal.

Und 30

1.645.00 49.3 50,00

44 Conjunto de lixeira seletiva em
Íibra de üdro, com 05(cinm)
unidades cad4 com capacidade
individual de 50litros, nas
cores da coleta seletiva, para:
plástico, meta.l, papel, vidro e
lixo comum, fixadas em barra
de metalon.

Und l0
I 941,6'7 58 250,00

45 Container lixeira modelo gari
2401

25 78ó.00 19.ó50,00

46 Conteiner l20l com rodas Und 25 ó90.00 17.250,00
17 Copo descartável para água de

180 ml, rebordo anticortante,
corpo frisado, confeccionado
em poliestiÍeno leitoso atóxico,
cx c/ 2.500 undades

Und 10000
3,86 38.633,33

48 Copo descartável para água de
200m1, reboÍdo anti cortante,
corpo frisado, confeccionado
em poliestireno leitoso atóxicô,
cx c/ 2.500 unidades

Pct i0000
I gl 39.300,00

49 Copo descartável para cafê de
50m1, Íebordo anticortante,
corpo frisado, confeccionado
em poliesüreno leitoso alóxico,
em embalagem plástica
transparente com 100 und cx c,/

5.000 unidades

Pct 10000
2,80 28.000,00

3,a I

I

!
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50 Copo descartável para caldo de
250 ml, rebordo anti cortante.
corpo fri sado, confecci onado
em poliestireno leitoso atóxim,
cx d 25 undades

Pct r 0000
5,30 53.000,00

5l Creme dental 90 gramas Und
I 75 37.500,00

52 Desifetante com l2 unidade de
1 litro caixa com 12 unidades

Und 2000
41,83 83.666.67

5i Desifetante com 6 unidades de
2 litros cada

Cx 2000
43,33 86.666,67

54 Desinfetante para lavagem
automática de louças e

bandejas, à base de hipoclorito
de sódio c/ 5 litros.

Cx 200
143,O7 28.613,3 3

55 Desinfetante piúo 500 ml
caixa com l2 unidades

Und
4 t,67 20.83t,1-l

56 Desodorizador de ar frasco
com 400m1.

Cx 400

126,50 50.600,00
57 Detergente hi perconcentrado c/

diluente 0l p/ 200 lts d'água
(galão ci 05 litros)

Cx 1000

36,90 36.900,00

58 Detergente liquido caixa com
24 unidades de 500 ml cada

Und 2000
47,10 94 200,00

59 Disco lustrador 350 mm branco
p/ enceradeira.

Cx 250
38,00 9.499,1'7

60 Disco lustrador 350 mm preto

Para enceradeiÍa
Und 250

38.00 9.499.17
6t Disco lustrador 450 mm branco

para enceradeira.
Und

39,42 9.854,17
62 Disco lustrador 450 mm preto

para enceradeira.
Und 250 39,42

63 Escova de dente adulto Und 2500 4,00 10.000,00
64 Und 2500Escova de dente infantil 3,20 8.000,00
65 Und 2500 3,1IEscova de unha pequena 7 .783,33

2 500 3,6766 Escova oval de lavar roupa
multiuso madeira.

Und 9.166,67

Und 2500 3,63 9.083,336',7 Escova p/filtro tam. Pequeno
de madeira

68 Escova sanitaria com suporte Und 1000 13,45 13.450,00
69 Escova sanitaria sem supone Und 1000 3,30 8.800,00
70 tJnd 200 52,30 10.460.00Escovão para enceradeira 300

mm removedor.
'71 Espanador pequeno para

móveis
Und 1000 8,21 8.206,67

I5000 to, 28 750,00'72 Esponja de la de aço 609 com
8 unidades

tJnd

73 Esponja multiuso de 99mmx
69mmx l9mm

Und 15000 o,6'7 *2*
'74 Faca descaÍável para refeição

pct c/50.
tJnd 2500 3,58 8.950.00

75 FiltÍo de café descâíável - ref.
103

Pct r000 t6ô \-*úoqes

'76 Flanela 30 x 50 cm LInd 15000 3,43 5l.500,( 0

1',l Und 15000 3.68Flanela 40 x 60cm 55.2s0.00
78 Fósforo pct - l0 und Und i000 3,23 9.700,00

Garfos descartável com 50 und Und 2500 -1,48 8.700,00

I

I I
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80 Ganafa plástica para água
c/tampa, cap. I litro.

Und 500 16,33 8.166,67

8I Garrafa plástica para água
c/tampa, cap. 2litros.

Und 500 t9,6'7 9.833.33

82 Guardanapo de papel 23 x
22cm cx cl 16 unid,.

Und s000 1,86 9.316.67

83 Inseticida Pct 1000 12.'78 38.340,00
84 Jarra plastica para agua ou

suco, cap I litro
Und 200 16,67

85 Kit c/ 5 lixeiras de 50 litros
com tampa p/ coleta seletiva

Und 25 1.923,33 48.083,33

86 Kit merenda escolar c/03 pcs Und 5000 6,7 5 33.750,00
8? Limpa aluminio 500m1 caixa

com 24 unidades
Und 500 44,23 22 116,67

88 Limpa ceramica e azulejos de I
litro caixa com 12 unidades

Cx 300 48,17 l4 450.00

89 Limpa computador gel frasco
200s

Cx 100 21,00 6.300,00

g0 Limpa vidro 500m1 cx c/ 12

unid
Und 2500 14.575,00

9l Limpador cremoso 300 ml Und 500 '1 ,17 3.5 83,33

92 Limpador multiuso classico
500 mlcaixa com l2 unidades

Und 3000 (R.) 17.450,00

93 Lixeira aramada de escritório
quarto em aço telado l6 litros

Und 300 26,23 7.870,00

91 Lixeira basculhante 7 litros tJnd 300 16,88 5.065.00
95 Lixeira de plástico lisa com

pedal l5 litros
Und 500 25,00 12.500,00

96 Lixeira inox para banheiro
cozinha pedal e balde 5 litÍos +
escova sanitária kit

tJnd 5t.23 25.616.67

97 Lixeira para pia plásüco com
tampa de 4 litros

Und 500 l5 55 7 .77 5.00

98 Lustra movel 200 ml para
madeira

2000 '7 ,20 l4 400.00

9S Luva de pano tricotada de

malha tamanho g
t-rnd 1000 t2,67 12.666.6't

100 Luva de pano tricotada de
malha tamanho m

Par 1000 12,60 12.600,00

l0l Luva de pano tricotada de
malha tamanho p

Par r000 l, §§ 12.550,00

102 Luva de raspa gari tamanho g Par 500 17,47 8.7i 3,3 3

103 Luva de raspa gari tamanho m Par 500 11,40 8.700.00

104 Luva de raspa gari tamanho p Par 500 t'7 ,33 8.666,67

105 Luva forrada para limpeza tâm
Pequeno

Par t000 18,67 18.666,67

106 Luva lorrada profissional tam
Grande

Par 1000 19,50 19.500,00

107 Luva forrada profissional tam
Medio

Par 1000 19,08 /nno\,
108 Luvas borracha cano longo

tamanho g
Par 500 12,40 -_...Y*Í'

109 Luvas borracha cano longo
tamanho m

Par 500 t»f,
ll0 Luvas borracha cano longo

tamanho p
Par 500 1) r1 6 I 15.00

llt Mascara protetoÍa de pó Par 2000 4 633,13

K.
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39.283,33t12 O carrinho de limpeza
multifuncional kit 03 é
composto poÍ: - caÍro
funcional américa (bolsa em
vinil disponível nas cores
vermelho, azul, amarelo,
verde) - balde doblo 30 litros
(disponível nas cores
vermelho, azul, amarelo.
verde) - 02 cabos aluminio
1,40 m -haste americana
(disponivel nas cores
vermelho, azul. amarelo.
verde) - refil de algodão 320 g
- para limpeza úmida. Placa
sinalizadora. ( sinaliza que o
ambiente deve ser circulado
com cuidado e previne
acidentes)

Und 25 L57l,33

l l3 Pá de lixo de plástico com cabo
longo

Und 1000 8,10 8 100,00

l14 Pá de líxo galvenizado com
cabo de madeira de 60 cm

Und 1000 8,89 8.890,00

lr5 Pá para lixo com escova pá
para lixo com escovinha
fabricada em plástico super
resistente pá: 31x22 cm
escova: 28x6 cm.

Und 1000 ó,08 6.083.33

|6 Palha de aço no 0. com 25
gramas

I Índ 10000 2.65 26 500.00

I t'7 Palha de aço n" 0l Pct 10000 1.02 10.166.67
I 18 Palha de aço n" 02 Pct 10000 1,l4 11.366,67
I l9 Palha de aço n' l, com 25

gramas
Pct 10000 2.67 26.666,6',7

t20 Palito dental c/ 100 unidades Pct 2000 3,08 6.I 53,33

l2l Pano de chão algodão 6Ox

42cm pacote com 12 unidades.
Und 5000 4,01 20.216,6'7

122 Pano de prato t00o/o algodão Und 5000 3.82 19.100,00

t23 Pano multiuso resistente, alta
absoÍção contem c/ 5 unidades
60cmx33cm

Und I 000 la,'72 18.716,67

1?4 Papel higiênico neutro 30
metros folha dupla fd. C/
8unidades ( l6x4x30)

Pct 5000 6,18 34.916,67

t25

126

Papel higiênim neutro 30
metros folha simples fd. C/ 64
rolos (16x4x30)
Papel toalha multiuso com 50
toalhas com 2 unidades
l9cmx2l,5cm pacole com 2

unidades

Pct

Fd

r500 42,OO

5

63.000.00

l3 841,67

t)

2500

12',7 Papel toalha mulüuso com ó0
toalhas com 2 unidades
19cmx22cm. Pacote com 2

unidades

Pct 2500 / r4.0s8,33

128 Pedra sanitaria sache 35
ptramas caixa com 48unidades

Pct 5000 t.85 9.250,00

t29 Porta detergente Und 1000 3. l6 3.160.00

Pil{ .FoLHA N'___ 't1__
PRocEesolslLLLl"s\
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68.480.00

130 Pratinhos descartáveis médios Und 5000 1,61 8.03 3,3 3

131 Prato de plástico medio Pct 5000 1,65 8.250,00
132 PÍato descaíável fundo pct

c/ 100
Pct 500 32,17 16.083,33

133 Prato descartável raso grande
pct c/l00

Pct 7 71 3.866.ó7

t34 Rodo de borracha c/cabo 3Ocm Pct 5000 17'' 36 083,33
Rodo de borracha de 40cm Und 5000 7,63 38.166,6'7

t36 Sabão de barra de 200 gramas
caixa com 30 barras

Und 1000 67,83 67.833.33

137 Sabão de barra de coco 2009 -
pct c/ 05 und pct

Cx 2500 7.62 19.o41.61

138 Sabão em pó tensoativo
anionico, tamponantes,
coadj uvantes, sinergista
corantes, enámas, branqueador
optico,essesci a, aguq alvej ante
e carga de 500 gramas caixa
com 20 unidades

Pct 1000 68,48

r39 Sabonete 90g Fd r 500 18,25 27 .3'1s,00
140 Sabonete liquido antisseptico

com 5 litros
Dz. 500 54,63 2'7 .316,67

l4l Sabonete liquido paÍa as mãos
250m1 perfumado

I,i nd 500 9,43 4.116,67

142 Saboneteira dispenser para

alcool gel ou sabonae liquido
Und 100 93,50 9.3 50,00

143 Saboneteira p/ sabão liquido
em tnox

Und r00 83,50 8.350.00

144 Saco de lixo 60lt Und J 000 toi 8.850,00
1.15 Saco de lixo branco ieito so 5'

Its pct c/10

Pct 3000 4,32 12.950.00

Saco de lixo de 2001 pct d 5

und
Pct 3000 3,18 q 550.00I46

t47 Saco para lixo l00lt Pct 5000 3,00 15.000.00
2.93 14.650,00148 Saco para lixo 30lt Pct 5000

5000 2,90 14 483.33149 Saco para lixo de 50lt Pct

Pct 1000 8,03 8.033,31t50 Soda caustica 5009
Und 200 44,92 8.984,00l5l Suporte p/ copo descartável

l80ml
200 44,'70 8.940,67152 Suporte p/ copo descartável

50rnl
Und

200 38,08 7 .616,67r53 Suporte paÍa fibra tam. 23 p/
0,9 cm

Llnd

250 t5,92 3.979.17Tapete antiderrapante para
banheiro pvc 1200x802

Und154

40,78 r 0. I 95,83Und 250155 Tapete de banheiro microfibra
567 x 312

21.66 4.332,67156 Tapete de porta de entrada-
waste 80 x 80

200

6 590,00Und 500 13, l8157 Toalha de rosto 100/o algodão
40xó0 cm

)1A )1 22.426.67158 Toalheiro em aço inoxidável
(poÍta papel toalha) universal

Und 100

Und 100007 1,7 5 r7.500.00159 Vassoura de palha

160 Vassoura de pelo c/ cabo 30cm Und 2009 8.82 17.633,33

__lUnd ,t_ 9.00
:-)

l6i Vassoura de pêlo c./ cabo 40
cm

I

I

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

todas as reclamações;

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

DA DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRh:
As despesas com a execução deste contrato correrão, à conta de créditos orçamenúrios consignados no
Orçamento para o exercício, na categoria econômica de Despesa de Capital, Elemento de Despesa 339039.000

PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

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

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

A Fiscalização e aceitação do objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato
decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante
Portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações, quanüdades e prazo de

validade dos mesmos:

5.6. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações 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:

5,7.1. Provisoriamente, para efeito de poste orveriÍicação da conformidade dos produtos coma especificação;

DO PAGAMENTO
Os pagamentos devidos serão conforme requisição e entrega dos produtos, ou se o parcelado

(

A CONTRÁTADA deverá apresentâr a Notá Fiscal/Fatura com descrição do obj
acompanhada da requisição dos mesmos

e discriminada e

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

CONTRATADO ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão se

de seus vencimentos.

,:.1 t t:! ll I

162 Vassoura de piaçava n" 5 cabo
de 120 cm

Und 3000 7 5R 22 750.00

t63 Vassoura p/ vaso saniüário c/
supoíe

Und 2000 12,52 25.033,33

164 Vassoura tamanho médio 21
cm c/ cabo

Und 2000 '1,70 15.400.00

165 Vassourão de gari 60 cm Und 2000 21,67 43.3 3 3,33

3.575.472,90

de mo

toe

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

renovadas no prazo
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0 pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (trintâ) dias após a entrega e aceitação
dos produtos;

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sêrá contado a partir de
sua reapresentâção, desde que deüdamente regularizados;

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

VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
0 Prazo de Vigência da Ata de Registro será de 12 meses a contar de sua publicação

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÂO E GERENCIAMENTO

8.1. Os itens deste TERMO DE REFERNCLA, a serem contratados após regular procedimento licitatório, serão
objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por seryidor:

8.2. 0s atos previstos no item anterior sêrão 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 reserva ao direito de reieitar no todo ou em parte o objeto do C0NTRATo, se em
desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais;

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

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

9.1. A disciplina das infraçôes e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é

aquela prevista no Edital.

São Be o(MAJ, 24 de ourubro de 2019.

k{«/-ilva d
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ANEXO II IPAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DESCRIÇÃo DoS ITENS

I'IEM ESPECIFICACÃo MARCA QUANT VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

01
02
03

Estândo 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 na

_ COMC nq 

- 

na Cidade de
Cidade-U F,

_de_de_2O19

Valor Total da Proposta: R$ 

-(valor 

por
extenso). Prazo de Entrega:_
Nome por extenso do representânte
legal:_ RG ne.

-SSP- 

CPF/MF:
na._ CARIMBO E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARA

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA IIO 862 - CEITTRO -§fu
CÍ{PI: 06.125.389/0OO1-88

ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

IPAPEL TIMBRADO DA EMPRESAJ

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO-MA.
REF. EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA

MODALIDADE DE PREGÃO NA,O25/201,9

- TIPO MENOR PREÇO POR rrEM.

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

SSP CPF n0 

- 

a nos representar junto a PREFEITURÁ MUNICIPAL DE

SÂO BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares
de HabilitaÉo para o Pregão Presencial SRP Nq. _/2019, marcado para o día _J _J2O19, às 08:00 horas,
o(a) qual tem amplos poderes para representâr a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais,
negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposiçâo de recursos e

praticar todos os demais atos pertinentes ao certâme. Local, _/J _Assinatura do representânte legal sob
carimbo RG: CPF: CNPJ/MF da empresa.

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

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPFlMF
CNPI/MF da empresa
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PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO MA

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA I{O
CNPJ: 06.r2s.389/0O01-88

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÂO (Empregador Pessoa lurídica) (papel timbrado da empresaJ

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA.

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

Na. 025/2019- Tipo menor preço por item.

DECLARAÇAO

A in scrita no

CIt Lôôo\
(.

CNPJ ns.
sediada na nq 

- 
Bairro 

- 

CEP _
qSP_e

Município/Estado por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
portador da Carteira de Identidade na

do CPF nq. abaixo assinado, em cumprimento ao solicitâdo no Edital de
Pregão Presencial SRP ne.025/2019, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Esü ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impediüvos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubrq e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso X)ülll do arL 7q da ConstÍtuição Federal e tnciso V, Art.27
da Lei 8666/93.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo
funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, [inciso lll, do art.9q da Lei
a666/93 e inciso X, da Lei Complementar na. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de
habilitaÉo, na forma do § 2', arL 32, da Lei ne.8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123 /2O06, possuir alguma
restrição na documentãção referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaração.

Local e data

Assinatura do Representânte Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa
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