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EDITAL DE LICITAÇÃO
stsTEMA REGTSTRO DE PREçOS

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. SRP NS 027l2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS. 201911002

íContrataÉo, de empresa para fornecimento de material permanente, afavés do SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, destinados ao atêndimento das Secretarias da Prefeitura Municipa:s do Município de São Bernardo - MA).

ÁBERTURA: 03 de dezembro de 2019, às 14:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitação Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - CentÍo - São Bernardo-Ma.

A Prefeitura Municipal deSão Bernardo, Estado do Maranhão, através do Pregoeira oÍicial 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 peta
Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n' 3,555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decrctos
n' 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e Lei Complementar ne. 123/2006 e pela Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993,
subsidiariamente, e ainda, pelas condiçôes e exigências estabelecidas neste edital.

0s documentos de credenciamento, a deçlaração de atendimento aos requisitos de habilitaçáo, a proposta de preços

[envelope 1) e a documentâção de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endereço acima citado, até às 14:00
horas do dia 03 de dezembro de 2019, ou no primeiro dia útil subseqüente, 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 obieto a Contratação, de empresa para fornecimento de material
permanente, através do sistema de registro de preços. destinados ao atendimento das Secretarias da Prefeitura Municipais
do MunicÍpio de São Bernardo, Estado do Maranhâo.

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 Preçosj
ANEXO IIÍ - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO lV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa lurídical;
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP
ANExo Vt - Modelo de DeclaraÉo que cumpre plenamente requisitos de habilitaÉo;
ANEXO VII - Minutá de Contrâto.

3 - DA PARTTctPAçÃo

3.1 - Poderão participar da presente licitaçâo quaisquer empresas legalmente consütuídas, do ramo de atiüdade compaível
com o ob,eto da licitação, conforme o item 6 - Anexo I - Termo de Referencia e que se âpresentarem, até às 14:00 horas do
dia 03 de dezembro de 2019 a Pregoeira, em sessão pilblica, no endereço constanG no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes 1 e 2j
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente procedimento licitatorio, confoÍme
modelo anexo, em separado dos envelopes 1 e 2;
c) a proposta de preços (envelope 1);
d) os documentos de habilitação (envelope 2).

3.2 - Nâo poderão participar destâ licitaÉo âs empresas:

so de

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, a partir da habilitação, a manutenÉo, aditamento ou prorrogação de contrato com empresa que venha a
contratar empregado que sejam çônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afin idade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, do poder público municipal.

t
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3.2.1 - cl'lia falência tenha sido decretada, em conorso de credores, em dissoluçãq em liquidação e em
empresas, qualquer que seja sua forma de consti ição;
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3.2.4 - empresas que não tenham o CNÁE (ClassificaÉo Nacional de Atiüdades Econômicas) compatível com o obieto da
licitação.

4. DO CREDENCIAMENTO

4,1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoei14 será realizado o credenciamento
do interessâdo ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a apresentação dos seguintes
documentos:

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou conrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditiyo eventual da gerência da
sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no câso de sociedades por açõet acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores, quando o licitánte for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando
esta capacidade iuídica

4.1,2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com Íirma reconhecida, podendo ser uülizado o modelo anexo a
este edital, estabelecendo poderes para representar o licitânte, expressamente quanto à formulação de lances verbais e a
praticartodos osdemais atos inerentes ao Pregão, acompanhada, conforme o caso, de um dosdocumentos citados no subitem
4.t.L;

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de
Certidão expedida pela Juntâ Comercial, nos termos da InstruÉo Normaüva ne 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 tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um dos
dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto
na Lei complementat ne 123, de L4/72/2006, CoM DATA DE EMISSÃo A PARTIR DE MAlo DE 2011.

4.1,4, Pâra fins de connrmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuração por instrumento
público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

4.2 - O representante da licitante presente à sessão deverá entregara Pregoeira o documento de credenciamento juntamente
com a respectiya cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresâ atualizado, bem como a declaraÉo de atendimento
aos requisitos de habilitaçâo, em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

4,3 - 0s documentos necessádos ao credenciamento poderão ser apresentados em original, osquais faÍão parte do processo
licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenücada por cartório competente, ou conferido por membros da
equipe de apoio, inclusiye o Pregoeira ro decorrer da sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oflcial,
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 autorizado por documento de habilitação legal, vedada à participaÉo de qualquer interessado
representando mais de um licitante.

4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o nâo comparecimento do
licitânte ou de seu representante legal à sessâo, inviabilizará a participação do (s) licitante (sJ no certame. Neste caso, o (5)

portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer
qualquer observação em atá ou mesmo de se manifestâr ou inteúerir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que
quando a documentaçâo 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 citado
documento se encontra no recinto, com o innlito de ampliar a disputa;

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

nação

4,7 - recomenda-se que todos os representant€s dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito âo recurso.

ntos,

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

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 - Â proposta de preços deverá:
5.1,1 - ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte externa dizeres como os seguintes:

ito de

A Pregoeiro do Prefeituro Municipol de Sõo Bernardo

I

t
-__-

It:1:

L

I

I



PM .FOLHANO

PROCESSO lot?l|aol *
PREFEITURA MUI{ICIPAL DE SAO BERÍ{A

ESTÂDO DO MARAI{HAO
PRAçÂ BERNARDO COELHO DE ALMEIDA TTO 862- CENTRO

CNPJ: 06.125.389/O001-88

ALIDADE

gÉ@entlnoO/r,,rl

Pregão Presenciol SRP ne O27/2O79
Processo Admini strativo ne. 201977002
Envelope 7 - PROPOSTA DE PREçOS (razAo social ou nome comerciol do licitante e endereço)

5.1.2 - preencher, necessariament€, os seguint€s requisitos:
a) §er datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especiÍicações mÍnimas do objeto, conforme espêcificações constântes do Anexo I;
c) conter marca em todos os itens, a cotação de preço unitário e global em real, incluÍdos todos os impostos, taxâs e demais
encargos pertinentesj
d) estar datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada de aceitação tácita.
e) número do CNPJ do propon€nte ou ainda da nlial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal referente
a execução do serviço ora licitado, indicaçáo essa indispensável para efeito de empenho da despesa e realização do
Pagamento no§ termos deste edital;
5.2 - Não será aceita oferta de produto com características diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.
5.3 - Aapresentação das propostâs implicâráplêna aceitâção, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste edital.
5.4 - os preços apresentados deyem:
a) refletir os de mercado no momento;

\-, b) compreender todas âs despesas incidertes sobre o objeto licitado, tais como impostos, târifa§, taxas, fretes, seguros etc.;
cl a faltâ de assinatura e/ou rubúca na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante no curso da sessão.
d) havendo diverSência enre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso, serão considerados
válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa jurídica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal informação, poderá ser
suprida posteriormente, câso o Iicitante venha se sagrar vencedor do certame;
5,5 - o prazo de validade da proposta será de 60 (sessentã) dias, a partir da datã constante no subitem 3.1;
5,6 - uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, âlteraçôes ou alternativas
nas condiçôes/especificações estipuladas. Não serão consideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas,
rasuras ou borrôes que não estejam ressalvados;
5.7 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as cordições previstas no subitem 14.6 e
14.7 deste editâI, impliqará na desclassificaÉo do licitante.

6 - DA HÂBILITAçÁo
A Pregoeiro da PreÍeiarra Municipot de fio Bernordo
Pregalo Presencial SRP ne 027/2019
Processo Administrotivo no. 2079 7 1002
Envelope 2 - H/IBILITAçÁo (razão social ou nome comeÍcial do ticitantc e endereço)

6.1 - Todas as licitantet inclusiye as microempresas de pequeno porte, deverão apresentar a documentação de Habilitação
que deverá ser entregue em 01 (una) úa, no ENVELOPE N 02, devidamente íechado 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 habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta procedendo a sua habilitação ou inabilitação.

6.3. - Reladvos à habilitaÉo iurídicâ:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa indiúdual;
b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus administradores;
b.1) os documentos em âpreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
b.2) certidáo simplificada e Específica daIUNTA COMERCIÁL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade ciú1, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) - Decreto de autorização,em se tratando de empresaou sociedâde estrangeiràem funcionamento no país, e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade a§sim o exigir
e) - Alvará de localização e funcionamento - emitido pelo Poder Executivo Municipal.

6.3.1 - Relâtivos à Regularldade Flscal
a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas jurídica (CNPI);
b) Prova de inscrição no Cadasko de Contribuintes Federal, Estâdual e Municipal, se houver relativo ou sede da lici
pertinente ao seu ramo de âtividade e compatível com o objeto da licitaçâo;
c) Prova de Regularidade para com as Fazerdas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou ou
equivâlente, na forma da lei;
c.1,) faz parte da prova de regularidade para com a Fâzenda FedeEl:

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

. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)

I

I

I
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. Certidão Negativa de Inscrição na Divida 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 validade na data de apresentação da proposta.

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lel 12.44{t/20ll e à Resolução
Âdministrativa ne 1.47O/2Ol,., expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho, www.tsljus.br/certidão,
atualizado o arL29, V dd Lei 8.666193.

6.3.2. euALlFtcAÇÂo rÉcNrcA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatÍveis em características com o objeto da
licitação, mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa iurídica de direito público ou privado, devidamente
reconhecida firma em cartório e acompânhado de nota fiscal..

6.3.3 - Relativos à qualiÍicaÉo econômico-financeira:

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

b) Balanço Patrimonial e demonstraÉes contábeis exigÍveis nos termos da lei, que comprovem a boa situaÉo financeira do
licitante, vedada a substituiçâo por balancetes ou balanços provisórios,

í) 0 balanço deverá estar assinado por proÍissional devidamente regular iunto ao seu conselho de Classe e se ap.esentar
conforme abaixo: e comprovar a boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índice financeiro,
utilizando a fórmula abaixo, cuio o resultado deverão estar de acordo com os valores estabelecidosi

ILC= Ativo Circulante > 1,0
Passivo Circulante

ILG= Ativo Circulante + Realiável a Loneo Prazo à 1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

f.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço pakimonial e demonstraçôes contábeis assim apresentados:

I - publicados em Diário oficial ou;
II - publicados em jornal de grande circulação ou;
Ill - registrados na Junta Comercial da sede ou domicÍlio da licitânte ou;

v IV - por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicflio da licitante, na forma da IN n0 65 do
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC de 01 de agosto de 1997, arL 6e, acompanhada obrigatoriâmente
dos Termos de Abertura e de Encerramento. QuâÍrdo for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo Pregoeir4 ficâ
dispensada a inclusâo na documentaÉo dos seus Termos de Âbertura e de Encerramento do Livro em questão.

f.2) Quando o balanço pa$imonial estiver encerado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação dos documentos,
poderá apresentá-lo atualizado através da variação da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) do mês do enceÍamento, devendo
indicar a data da atualizaçâo.

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

Í4) Aos demais tipos societários, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentação da cópia do termo de abertura e de
encerramento do iivro diário, devidamente registrado pelo órgão de registro de Comércio, onde é extrâÍdo o balanço
patrimonial, para fins de comprovação das informaçôes.

g) Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhâo - IUCEMÀ de acordo com o art 1e
21.040l2OO5,para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão, referente a esse ano.

na

h) No caso em que a sede da Licitante seia em outra Unidade de Federação, terá que âpresentar a certidão simpl
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.

t I

I

I
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h.2). Termo de abertura e encerramento.

6.3.4 - Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitaçâo (Documentaçâo Complementar), declarações,
devidâmente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabÍveis, de que:
a) Declara inexistênciâ de fato superyeniente impeditivo de habilitação, na forma do ArL 32 § 2a, 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 regularidde fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração;
b) Declarâ que nâo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do
ArL 7a, yiXXIII, da Constituição Federal e ÁÍí 27,V, daLei8.666/93 (modelo anexo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções
de gerencia âdministração ou tomada de decisão, (modelo anexo);

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

6,5 - todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitant€, com o número do CNPJ e,
preferêncialmente, com endereço respectiyo, devendo ser observado o seguinte:

6.5.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos dev€râo estar com o número do CNP) da matriz, ou;

6,5.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da Íilial, bem assim quanto ao
Certificâdo de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta
forma, apresentar o documento comprobatorio de autorização para acentralização, ou;

6.5.3-seolicitanteforamatrizeofornecedordobemforafilial,osdocumentosdeverãoserapresentadoscomonúmero
de CNPJ da matriz e da filial, simultâneamente;

6.5.4 - serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ 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 preço§ (envelope 1l e os documentos de habilitação (envelope 2)j

\-/ 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 esteiam no local designado 15 (quinze) minutos antes do referido
horário, bem como de propostas/documentação que não se façam acompanhar de representante do licitante devidamente
credenciado;
7.3 - após a verificação dos documentos de credenciamento dos representântes dos licitantes, serão abertos primeiramente
os envelopes contendo as propostâs, ocasião em que será pro€edida à veriÍicaÉo da conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-se as incompadveis;
7.4 - no curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos Íequisitos do item anêrior, o âutor da oferta de valor mai§
baixoe os das ofertas com preços até 1096 (dez porcento) superiores àquela poderâofazer novos lances verbais e sucessivos,
em valores distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;
7.4.1 - a oferta dos lances deverá serefetuâda no momento em que forconferida a palawa ao licitante, naordem decrescente
dos preços;
7.4.2 - dos lances ofertados não caberá reoatação;
7.5 - não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderâo os autores das
propostâs, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que selam os preços
(havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de lances verbais);
7.6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponenteg que deverão ser
de forma sucessiv4 em valores disüntos e decre§€entês;
7.7 - O Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances ve
partir do autor da proposta classiÍicada de mâior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;
7.8 - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira implicará na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação dâs propostas;
7.9 - caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o yalor estimado parâ a contrataçâo;
7.10 - o ençerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes manifestarem seu
desinteresse em apresentar novos lances;
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7.11 - declârada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as oíertas, de acordo com o menor preço apresentado, 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 yalor, decidindo motivadamente a respeito;
7.12 - encerradâ â 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 inabilitação do proponente que tiver âpresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos
habilitâúrios do licitânte com a propostâ classificadaem segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante, dentre
aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda às condições Íixadas neste edital;
7.14 - nas situações preüstas nos subitens 7.9,7.11e7,73,O Ptegoeira poderá negociar diretamente com o proponente para
que seja obtido preço melhor
7.15 - verificâdo o âtendimento das exigências Íixadas neste edital, será classificada a ordem dos licitantes sendo declarado
vercedor e ad,udicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o obieto do certame;
7.16 - 0 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 apresentaÉo no certame). Após, as empresas poderão retirá -

los no prazo de 30 (trintal dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que não se habilitarem para ofertarlances
verbais poderão, ao erce[amento da sessão, desde que não haia manifestaÉo de interposição de recurso administrativo,

\r. retirar seus respectivos envelopes;
7.17 - da Sessão Pública será lawada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os licitantes
presentes.

8 - DO BECEBIMENTO
8.1 - De acordo com a necessidade verificada pela Secretâria requisitante" e seguintes do Anexo I - Termo de Referência
deste Edital.

9. - DO REGISTRO DE PREçOS
9.1 - O Sistema de RegistÍo de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação
de serviços e/ou aquisição de bens, para contataçôes futuras daAdministração Pública;
9,2 - a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para a futura
contratação, inclusive com preços, especificações técoica§, fornecedores e órgãos participantes, coníorme as disposições
contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas;
9.3 - órgão Gerenciador é todo órgão ou ertidade da Administraçâo Pública responsável pela conduçâo do conjunto de
procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços;
9.4 - órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento licitatório para
Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de Preços;
9.5 - o Órgão cerenciador do presente Registro de Preços seráa Prefeitura Municipal de São Bernardo, através daSecretaria
Municipalde Administração e setor de Compras da Pretêitura Municipal.
9.6 - o presente RegistÍo de Preços terá validade de 12 [doze) meses a contar da data de assinatura e publicação dâ
respectiva Atâ de Registro de Preçosi

v 9.7 - a existência de Regisüo de Preços não obriga a AdministraÉo a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de procedimento especÍfico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneÍiciário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condiçôes;
9.8 - este Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração Pública
Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão participante do presente certame licitaúriq
mediante prévia consultaao órgão gerenciador. O quantitâtivo decorrente das adesões àatade registrode preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de regisko de preços para o órgâo 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 vigente;
9.9 - homologado o resultado da licitaÉo, a Gerência de Conkatos da Prefeitura Municipal, respeitâdâ a ordem de
clâssificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os pârticulares para assinatura da Ata de
Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal de fornecimento nas
condiçôes estâbelecidas, observados os requisitos de publicidâde e economicidade;
9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no arL 65, da Lei 8.666/93.

1O - DO IULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 - Esta licitação é do tipo MENOR PREçO POR ÍTEM, em estrita observância do disposto no inciso V do arL 8o

n'3.555/2000; 10.2 - serão desclassificadas as propostas que nâo atendam as exigências e condições deste edi
10.3 - será considerada mais vantâ)osa para a AdministraÉo e, consequentemente, classiÍicada em primei
propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste editá1, apresente o preço máximo acei
Administração.
10.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classiÍicadas, após os lances verbais, se for o
caso, A Pregoeira procederá ao desempate, abavés de sorteio, na forma do disposto no § 2a do ârti8o 45 daLei ne 8.666/93;
10.5- §erá assegurada como critério de desempate, preÍerência de contratação para as microempresas - ME e empresas de
pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:
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10.5.1- entende-se por empate aquelas sinrações em que as propostâs apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (circo por cento) superiores à proposta mais bem classiÍicada;
10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiÍicâda 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 pequêno porte, na forma da letra "a" deste item, serão
convocâdas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.5.1, na ordem classificatóri4 para o
exercício do mesmo dircito;
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 identiÍique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta;
d) nahipótese da não-contratação nos termos preüstos na leka "a"deste item, o obieto licitado seráadjudicado em fâvor da
propostâ originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte;
10.5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevaiecerá este último, e
entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor uniário.

17 - Do DIRErro DÊ PETtçÃo

11,1 - No prazo de até 02 (doi§) dias út€is antes da datâ fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
tomar providências ou impugnar este instrumento convocâtório, cuia petiÉo deverá serdirigida a Pregoeira;
11.1.1 - caberá a Pregoeira decidir sobre a petiÉo no prazo de 24 [vinte e quako) horas;
11.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocaório, será designada nova data para a realização do certame;
11.2 - declarado o vencedor do certâme, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motiyadamente a intenção de
recorrer, com registro em ata da síntese das suas razôes, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficândo os demâis licitantes desde logo intimados para
apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recoüente, sendolhes
assegurada vista imediatã âos autos;
11.3 - o(s) recurso(sl, que nâo terá [ãoJ efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, Preíeita Municipal,
por intermédio do Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 {citlco) dias úteis ou, nesse período, encaminha-
lo (s) à autoridade superior, deúdamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazoj
11.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidaçâo apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamênto;
11.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o
resultado da licitação, e autorizará respeitada a ordem de classificaçâo e a quantidade de fornecedores.
11.6 - a falta de manifestaÉo imediata e motivada do (s) licitante (sl na sessáo importará a decadência do direito de recurso
e a adiudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;

12 - DO PAGAMENTO

12.1 - 0 pagamento será efetuado nos termos do contrato de fornecimento.
12.2 O pagamento será feito atrayés da funcional programática do exercício.

13. DAS PENALIDADE'

13.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condiçóes do presente Pregão ficará sujeita às
penalidades previstas no art 7s da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. B6 e 87 da Lei ns. 8.666,/93.

13.2 - A recusa do adiudicatário em atender quálquer convocação prevista neste instrumento convocatório sujeitará o
mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo administrativo, 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;

13.3 - o valor resultante da aplicação da multa prevista será cobrado pela via ad m in istratiya, devendo ser recolhi
máximo de 10 (dez) dias corridot a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido, iudicial
rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contradiúrio e ampla defesâ;

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 nscal, garantido o direito prévio da citâção e da ampla defesa, 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 promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do Município;
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13.5 a não-regularização da documentaÉo, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuÍzo das sanções previstas acima, sendo facultado a Secretaria de AdministraÉo da Prefeitura
Municipal convocaros licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para prestação do serviço oralicitado ou revogar
a licitação,

13.6 Demais penalidades/sançôes suieitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste edital e/ou seus
anexos est.:io disciplinadas no item 9 " DAS SANÇÕES", do Anexo I deste edital

u - oas otsrotções nnus
14.1 - AÉs a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposiçâo
de recurso, O Pregoeira adiudicará o objeto 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
adiudicará o objeto licitado;
14.2 - a Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de íato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficientê para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo 18 do Decreto n.

._,3,555/2000;
14.3 - decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção, venha, após
julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciemj
14.4 - a participação nesta licitaÉo implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e condiçôes, bem

como na obriSatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis;
14.5 - O Pregoeir4em qualquer momento, poderá promover diligências objetiyando esclarecerou complementar a instrução
do processoj
14.6 - não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros materiais na proposta ou da
documentação, desde que seiam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da propostâ,
e que não firam os direitos dos demais licitantes;
14.7 - as normas disciplinadoras desta licitação serâo sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessado§, desde que não comprometam o interesse dâ Administração, a íinalidade e a se8urança do fornecimento dos
mateíiais;
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 propostâ de preços dentro do envelope 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, umavez que citado documento se encontra no recinto, aplicando-se por analogia o disposto no subitem 4.5 acima;
14.9 - o adjudica&ário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta" os acréscimos ou supressões do valor inicial

atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art 65, § 1e, da Lei n" 8.666/93;
14.10 - os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições contidas nas
legislações citadas no preâmbulo deste edital;

v 14.11 - os autos do respectivo processo administrativo que originou este editalestão com vista franqueada aos interessados
na licitação;
14.12 - a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima implicará decadência do direito à

contratação, sem preiuízo das sânções previstas no item 13
remanescentes, na ordem de classincação, para a assinatura

ma, sendo facultado a AdministraÉo convocar os licitantes
ntrato, ou revogar a licitação.

14.13 - o extrato de aüso desta licitação estará pu Oficial do Estâdo do MA

Informações adicionais poderão eira na sala da Comissão Permanente de Licitação
nos horários de funcionamento da Prefeitura feira das 0B:30 às 12:00 horas,

São Bernardo - MA, 19 de novembro de 2019

Manoel de Jesus Silva de Sousa
Secrelário de administlação
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TERMo DE REFERÊNCIA

1. DO OBIETO

1.1. O presente Pregão Presencial tem como objeto REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual fornecimento
de material permanentg a Íim de atender a demanda das secretarias da Prefeitura de São Bernardo, Estado do
Maranhão.

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

2. MOTIVAÇÂO

2.1. Suprir as necessidades das secretarias municipais visando atender às demandas.
A opção pelo sistema de Registro de Preços prestigia o planeiamento da SeSo de Material, mantendo estoque
mínimo, que prevê a entrega parcelada do material, evitando acúmulo no almoxarifado, desgaste do objeto
devido a fatores naturais como poeira e umidade.

3. FUNDAMENTAçÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRI,A

3.1. A contratação, obieto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cuio tipo
presencial para Registro de Preço será devidamente justincado pela pregoeira designado para o certáme.
Ademais tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nq 10.520/2002 e ne 8.666/L993, Lei
Complementar nq L23 /2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritâs
no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis as assunto.

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA

4.1. 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 ne 10.520/2002 e na 8.666/1993, Lei
Complementar ne 123 /ZOOG e demais legislaçôes aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas
no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis as assunto.

ITEM ESPECIFICAÇOES TTN ID QTD P. IINITARIO PREÇO TOTAL

0l
Armário em aço medindo 1980x900x400 com pnteleiras
intemas reguláveis, confeccionadas na chapa 24 com 02
portas individuais contendo maçâneta e chave.

unid 100

974,75

97 .47 5,00

02
Armário em aço medindo 1600x720x320 com prateleiras
internas reguláveis, conf'eccionadas na chapa 26 com 02
ponas individuais contendo maoaneta e chave. unid 100 7 64,50

03
Armário tipo arquivo em aço com 04 gavetas para pastâ
suspensa, confeccionadas na chapa 2ó com tratamento ante
femrgem e pintura em epóxi, contendo fechadura e chaves.

unid 50
820,83

4t .041,67

0'1
Estante de aço com 0ó prateleiras com reforço Omeg4
medindo l9E0x900xl00mm unid 150 278.00

05
Estânte de aço com 06 prateleiras com reforço Omeg4
medindo I 980x900x400mm unid 150 395,00

59.250.00

06
Longarina, com 02 lugares, assento e encosto em PVC
rígido, Estrutura em aço com tratamento anti femrgem e
pintura eletrostática epóxi.

unid t50
1)§ 1)

48.812.50

1

tt
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07
Longarin4 com 03 lugares, assento e ensosto em PVC
rígido, Estrutura em aço com tratamento anti femrgem e
pintura el etrostáü câ epóxi.

unid 300
l<) t)

08

Cadeira escolar tipo universitária em PVC rígido na cor
azul com prancheta em PVC e porta lápis azul, com poÍta
livros, EstrutuÍa em tubo de aço 7/8" chapa 20 com
tratamento anü femrgem e pinü.ra eletrostática epóxi,
padrão FNDE.

unid 4000

303,58

| .214 .333 .33

09
Cadeira fixa em PVC rigido na color EstrutuÍa em tubo de
aço 7/8" chapa 20 com tratamento anti ferrugem e pintuÍa
el etrostáti ca epóxi.

unid 300
146,42

43.925.00

IO
Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pe ferro duplo
simples, medidas aproximadas 1000 x600 x740 MM. unid 300

215,23
64.570.00

Mesa em MDF de l8mm dupla face, com Pe ferro duplo
simples, com 02 gavetas e chayes, medidas aproximadas
1200 x600 x740 MM. 426,42

85.283,33

12

Mesa em MDF de lSmm dupla face, com Pe ferro duplo
simples, com 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas
1500 x600 x740 MM.

unid
s00,42

50.041.67

13

Mesa em L de MDF de lSmm dupla face, com Painel na
mesma cor do MDF, com 02 gavetas e chaves, medidas
aproximadas 1400 x1400 x 600 x 740 MM. 974,7 5

58.485.00

t4
Cadeira tipo "Presidente", giratória. com braços, assento e
encosto em espuma injetad4 revestida em couro ecológico,
base giratória com relax e rodízios em nylon

unid 100

882,83

88.283.3 3

l5
Cadeira tipo'Diretor", giratóri4 com braços, assento e
encosto em espuma injetada, revestida em couÍo ecológico,
base giratória com relax e rodizios em nylon

150
'744,50

I I L675.00

l6
Cadeira tipo "operacional", giratória, com braços tipo T,
assento e encosto em espuma injetada, revestida em couro
ecológico, base giratória com rodíáos em nylon

unid 200
392,83

17

Cadeira tipo "secretaria", giratóri4 sem braços, assento e
encosto em espuma injetad4 revestida em couro ecológico,
base giratória rodízios ern nylon

unid 200
298,75

59.750.00

Cadeira fixa espuma injetada anatômicq tecido. Base de
aço com tÍatamento anti fem:gem e pintura eletrostática
epoxi.

unid
162.78

48.835.00

19
Armário baixo de MDF de l5mm com 02 portas e chaves,
prateleiras reguláveis intema- medindo 900 x 750 x400mm

200
419.7 5

20
Armário alto de MDF de l5mm com 02 portas e chaves,
prateleiras reguláveis intema, medindo 1800 x 800 x
400mm

unid 200
866,42

2l

Bebedouro Industrial eleíico bandeja aparedora de aço
inoxidável com 03 tomeiras, frente: 60 cm, lateral: 65 cm,
altura: 1,30 cm, peso: 56 kg, Condensação: ar forçado,
aÍnazenagem de água, refrigerada: 80 litros, cornpressor
hermético: l/5.

unid 50

3.767,83

188.391.67

?2 Quadro Branco com porta pincel, medindo 3000 x
l200mm com estrutura de borda e parafusos para fixar, unid t50

849,50
t2

23

Conjunto educação infantil coloridq composto por 0l
mesa 70 x 70cm e M cadeiras color, estruhra em tubo de
aço 7/8, tampo dupta face em MDF de l5mm color,
estruh.rra em tubo aço com tÍâtâmento ante ferrugem,
pintura el etrostáti ca epôxi.

200
528,08

105 16,6'7

24
Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado e pintura
eletrostática epóxi, assento e encosto colorido (conjunto de
06 mesas em MDF de l5mm revestido em ambas as faces,

conJ 50

2.146.17

\oz308,33

lt

t

I

roo 
I

| 
135 72s,oo 

l

unid | 2oo 
I

78.566,00 
I

I

unid | 60

unid 
I

Y,'

I

I

I

I

I
unia 

I

83 950,00

173.283,33 

|
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26

5.0 - DAs oBRIGAÇÓES DA CoNTRATADA:
A CONTRATADA deverá fornecer o material confoÍme a demanda do CONTRATANTE, com as especiÍicações do contrato,
mediantê Ordem de Fornecimento;
Responsabilizar-§e pela entrega do material no prazo determinado;
Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;
Executar a entrega à medida que forem solicitados pela CoNTRATANTE;
Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as

reclamações;

5,1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATNTE;
(a) Efetuar o pagamento à empresâ de acordo com o prazo e forma estabelecidos no Edital.
(bl Atestar a inexistência de fâlhas e imperfeições no material fornecido.

5,3 PRÁZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

Os produtos/serviços seráo requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidàdes da coNTRÀTÁNTE e deverão
ser entregües em até 15 dias após a ordem de fornecimento/pedido, na sede do município de Sáo Bernardo;

\-, As entregas serão parcelas de acordo com a necessidade.

A Fiscalização e aceitáção do objeto serádo órgão responsável pelosatos de controle e administraçâo docontrato decorrente
do processo de licitação, atrrvés de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria" Sendo que os
produtos serão recebidos depois de conferidas as especificaçôes, quantidades e prazo de validade dos mesmos;

5.4. Só serâo aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidâs, estando sua

aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos pÍodutos cujos preços unitários
excedam o valor médio encontrado no mercado.

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos

5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;

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

A CONTRÁTADA deverá apresentar a Nota Fiscâl/Fatura com descrição do objetoe quantidade discriminada e acompanhada
da requisição dos mesmos

O Pagamento somente será eíetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a CONTRATADO ciente
de que as certidões apresentâdas no ato da contratâÉo deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

A CONTRÁTANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecida§;

com 6 cadeiras fixa colorida em MDF de 6mm). MDF de 6
a face color, com crluna central e tam

Conjunlo para professor anatômico, composto por 0l mesa
900 x 500 x 750mm e 0l cadeiras em PVC rigido color,
base giratória com rodizios duplos de nylon, tampo dupla
face em MDF de lSmm color, estrutura em tubo aço com

25

e l5mm

ntura elelrostáticatratamento ante

conJ 200

424,7 5

84.950.00

Conjunto escolar tipo FNDE para aluno, anatômico,
composto por 0l mesa 600 x 500 x 750mm, tampo em
MDF de 18mm revestido em laminado melaminico, bordas
em PVC tipo T colorido, cantos arredondadas, estÍutura em
metalon (tubo) de 40x20xl,2mm de aço carbono, pintura
eletrostática a po, e 0l cadeiras em PVC rigido color, base
giratória com rodizios duplos de nylon, tampo dupla face
em MDF de 18mm color, estrutura em tubo aço com
tratamento ante ferrugem, pintura eletrostáticâ epôxi.

conj 5000

373,92

1.869.583.33

importâ â presente propostâ em 5.172.510.16

O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (trintal dias após a entrega e aceitação dos produtos;

I
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Em caso de irregularidade na emissão dos docum€ntos Rscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua
reapresentação, desde que devidamente regularizados;

No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitaçâo da mesma. Â CONTRÂTANTE
poderá se assim entender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer pagamentos que realizar à
CONTRATADA,

7, VICÊNCIA DÁ CONTRATAÇÃO
O Prazo de Vigência da Âta de Registro será de 12 meses a contar de sua publicação

8, PROCEDIMENTOS DE FISCÁLIZAÇAO E GERENCIAMENTO

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

8,2, Os atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração pública e não excluem e nem reduzem
a responsabilidade da CONTRATADÀ inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não

\- implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

8.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o obieto do CoNTRÁTO, se em desâcordo com as

especificações e as cláusulas contraurais;

8.4. Quâisquer exigências da fiscalização inerentes ao obieto do CONTRATO deverão ser prontâmente atendidas pela
CoNTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

9. DAS INFRÂÇÕES E DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. A disciplina das infraçôes e sançôes administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contrataçâo é aquela prevista
no Edital.

São Be [MA), 19 de novembro de 2019

de Sousa

I
z
MA

a

S

min

iza do

i
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ANEXO II IPAPEL TIMtsRADO DA EMPRESA)

DESCRTçÃO DOS rrENS

ITEM EsPECrFrcÁÇÃo MARCA QUANT VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

01
02
03

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

-
dias, com pagamento através do

Banco _ Agencia ne 

- 

coMc nq 

-
Cidade-UF,

de de-2019

Valor Total da Proposta: 

-[valor 

por extenso).
Prâzo de Entreea: Nome por extenso

RG nq.do representante legal
P- CPF/MF:

CARIMBO E ASSINATURA DOnq

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.na Cidade de

I

I

I

I
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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

IPAPEL TIMBRADO DA EMPRESA]

A PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo BERNARDo.MA.
REF. EDITAL DE LlclrAÇÃo PUBLIcA

M0DALTDADE DE PRE eÃo N,. o2z /zor9
, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o [â) Sr (a). portâdor(a) do R.G ns
SSP- CPF ns a nos representar iunto a PREFEITURA MUNICiPAL DE SÃ0

BERNARDO, afim de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares de Habilitação para
o Pregão Presencial SRP Nq. 

-/2019, 
marcado para o dia --_--rla/2019, à§ 14:00 horas, o(a) qual tem amplos poderes

\? para representar a empresa outorgante, formulâr ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor
recurso, rerunciar ao direito de interposiçâo de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. Local,

_-----rl-----J_ Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPI/MF da empresa.

oBS. Deverá ser reconhecida a nrma em caso de representação por meio de procuração particular

Assinatura do Representânte Legal sob carimbo
RG:

CPFlMF
CNPI/MF da empresa
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ANEXO IV

MODELo DE DECLARÂçÂO (Empregador Pessoa,urídica) (papel ümbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNIcIPAT DE SÃo BERNARDo.MA"

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

Ne.027 /2.079-'lipo menor preço por item.

DECLARÁCÁO

inscrita no CNPJ nq.

sediada na nq -- Bairro 

- 

CEP 

- 

Município/Estado por intermédio de seu

representante legal o (a) Sr.(al portador da Carteira de Identidade na

P-e do CPF ne. abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado
no Editalde Pregão Presencial SRPne.027/2019, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Esú ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitaçãoj

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a pãrtir de 14 [quatorze)
anos, nos termos do inciso $(XII[ do arL 7q da Constituição Federal e Inciso V, Aú 27 daLei9666/93.

- 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 arL 9p da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei
Compleme
A666 /93i

ntar ns. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma ', arL 32, da Lei ne

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 723/2006, ma restrição na

documentação referente àregularidade fiscal, esta deverá ser mencionada como ressalva, nasup ação.

Local e data

Assinaürra do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
cNPl/MF da empresa

ssuir al

I

I

I

i.l l:

I
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMET.TTO DIFERENCIADO E DECLÁRAÇÂO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS

DE PEQUENO PORTE

{Lei Complementar 1 23 / 200 6.)

Eu, portador (a) da Carteira de ldentidadê R. G. ne. _SSPARA_e do CPF/MF
nA, representante da empresa CNPJ/MF na

solicitamos na condição de MICROEMPRESÂS/EMPRESÁ DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação,
modalidade de Pregão Presencial SRP ne .!/2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com
base nos artigos 42 a 45 da Lei Complemeüar ne.12312006.

Declaromos oindo. oue ndo exis;te ouolouer impedlmento enúe os previ§os nos incisos do 6 4e do artigo 3e da Lei
Complementor Federol ne. 123 /2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, OERTIDÃo emltiata pelo Junto Comercial pom
comprovação da condiçõo de túiq'oempreso ou empresa de Pequeno Porte na forma.

de 2079.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF dâ empresa

I

q
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ANEXO VI

(MoDELo DE DEcLARAÇÃo DANDo cIENcIA DE QUE cUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAçÃO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão nq. J2079, q\re cumprimos plenamente os

requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

*
=:5=11,\- -g

I

I
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçO5 pe. 
------_,/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP N9. J2019

PROCESSO ADMINISTRATM Ns. --------rl2019

VALIDADE: 12 {doze) meses contados a partir da data de sua publicaçâo no Diário OÍicial do Estado do Maranbâo.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrafiva, na
Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São Bernardo-Ma, inscrito no CNPI
sob o np, 06.12 5.389/0001-88, representado neste ato pelos gestores: responsável- RES0LVE, registrar os preços
da empresa com sede na 

- 

CEPinscrita no CNPJ sob o na

- 

cidade representada pelo 

- 

nas quantidades estimadas na secção quatro
destâ Ata de Registro de Preços, de acordo com aclassificação poa elas âlcançâdâ por item, atend€ndo as condiçôes previstas
no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, suieitando-se as partes às normas constantes
da Lei ns. 8.666/93, Lei ne. 70.520/2002, Lei Complementar na. 723/2006 e suas alterações, e em conformidade com as

disposições a seguir:

1. DO OBIETO

1.1 - A presente licitação tem por obieto o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de material permanente,
para atender as Secretarias da Prefeitura de São Bernardo - MA, conforme condiÉes e especificações constantes nesta Ata,
no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÂOS/ENTIDÂDES afirmarem contratações nasquantidâdes estimadas, podendo
ocorrer licitaçóes especificâs pâra aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do
registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2. ADESÃO DE ORGÃ,OS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer ór8ão ou entidade da
Administração inclusive autârquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio
que não tenha paúicipado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando deseiarem fazer uso dâ Ata de Registro de
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possÍveis fornecedores
e respectivos preços a serem praticados, obedecida aordem de classificação.

2,3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Âta de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela

âceitâção ou não do íornecimento, independentemente dos quantitativos registrado s em Ata desde que o fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormentê assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ouporenüdade, â 50% [cinque
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo de
adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registr
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independent€mente do número de
não participantes que, desde que devidamente comprovada avantagem e o cumprimentodas exigências dalegislaçâo vige

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

3.2 - A Presente Ata terá vâlidade de 12 (doze) meses, contâdos a partir de sua publicação no Jornal Oficial do Estado/MÁ.
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3.3 - Â SECRETARIÂ/óRGÂOS/ENTIDADES paÊicipantes desta Ata de Registro de Preços são: cabinete do prefeito;
Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural; secretaria Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimento
Urbano e Rural; Secretaria Municipâl de Educação; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de
AdministraÉo; Secretaria Municipat de Finanças e Planeiamento; secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social;
Secretâria de Cultura, Esportes e Lazerj

4, DO CONTRATO

4.1 - O preço a quantidade e a especificaÉo dos sewiços/produtos regisrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela
âhâixô:

QTDE DESCRIÇAO
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VALOR
UNITÁR]O

VALOR
TOTAL

5, DA ENTREGA

5.1- Os itens registrados deverão serexecutados conforme termo de referencia do Editalde forma fracionada (se necessário)
e conforme forem solicitâdos pelo setor competente.

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

6, DAS OBPdGAÇôES DA CONTRATADA

6.1 - Executaa o fornecimento dentro dos padrões estâbelecidos pela PreFeitura Municipal, de acordo com as especificações
do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamaçôes se obrigam a atender
prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificarquando da execução
dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promoyer todos os meios necessárlos à garantiada plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os

casos de greve ou paralisaçâo de quâlquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registxado, não poderá ser alegadâ como
motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços obieto deste edital e não a eximirá das
penalidades a que esta suieita pelo não cumpímento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

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

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislaçâo de segurança e Administração no trabalho, preústas na§ s

regulamentadoras pertinentes;

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

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissâo de fiscalização de sua parte, pelo§

ou prejuÍzos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratadâ adotar todas as medidas prevêntivas, com fiel obse
às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

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

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

rre

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

i

I

I
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7. DAs oBNcAçÕEs DA a0.NTRATANTE

7.1 - Conyocar a Iicitante yencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao ob,eto deste Edital;

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

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada todae qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;

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

7.6 - Não haverá, sob hipótese algum4 pagamento antecipado;

\/ 7.7 - Fiscalizar â execução das obrigaçôes assumidas pelo contratado,

8, DO PAGAMENTO

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

8,2 - O Contratado,/Íornecedor deverá indicar no corpo da Notâ Fiscal/fatura, descriçâo do item fornecido, de acordo com o
especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Câso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serâo devolvidas ao fornecedor, para as

necessárias correções, com as informações que motivaram sua reieiçâo, sendo o pagamento realizâdo após a reapresentação
das notas f iscais/faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECED0R/CONTRÁTADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará
aceitâção defini[va do fornecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que

forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praçãs serão de responsabilidades do
Contratado.

9. DO REA]USTAMENTO DE PREçOS

9,1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterâdos pelo p€rÍodo de vigência da pres€nte Ata, admitida a revisão no caso de

desequilÍbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe
no máximo o repasse do percentual determinado,

9.2 - os preços registrados que sofrerem revisão não poderâo ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a

diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele viSente no mercado à época do
registro;

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

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, da
delegislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo

registro de preços e nova licitaÉo em caso de fracasso na negociaÉo.

9.5 - Será considerado compatíveis comos de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiorêsà média
apurados pela Prefeitura.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE RECISTRO DE PREÇOS

ftto

desta
te

10.1 - A presente Ata de ReBistro de Preços poderá s€r cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;
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a) Quando o íornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preço§;

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

c) em quâlquer hiÉteses de execuçâo total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrentê deste registro;

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

e) por razôes de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

0 descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada
ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação seú feita por publicação no
Jornal Oficial do Estado/M4 considerando-se cancelado o preço registrado a panir da última publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para câncelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura,
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades preústas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atiyidades do Fornecedor, relativas ao fornecimento
do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critériq poderá suspender a sua
execução e/ou sustâr o pagamento das fatura§, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condiçâo contratual infringida,

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

a) Por decurso de prazo de validadej

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

72, DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multas,
consoante o caput e §§ do arL 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multâ de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6e [sexto) até o limite do 10s (décimo) dia, multa de 04% (quatro por centoJ, caracterizando-se a inexecução
totâl da obrigação a partir do 1ls (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem preiuízo das sançôes cominadas no arl 87, I. III e lV, da Lei8,666/93, Wla inexecuÉo total ou parcial do objeto
adjudicado, o MunicÍpio de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida â prévia e

ampla defesa, apliçar à Contratada multa de até 10% [dez por cento) sobre o valor adiudicado;

t

12,3 - Se a adjudicalíria recusar-se a retirar a nota de empenho iniustificadamente ou se não apresentar
ato da feitura da mesma" garantida prévia e ampla defesa suieitar-se-á as seguintes penalidades:

rno

12.3.1. Multâ de até 100/o (dez por centoJ sobrê o valor âdiudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitaçôes e impedimento de contratar com o MunicÍpio de São BernâÍdo, por
prazo de até 02 (doisJ anos, e,

ituação

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.
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12.4 - A licitante, adiudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar se de modo inidôneoou cometerfraude Íiscal, garantida prévia e ampla defesa,ficará impedida de licitar
e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o câso, o Município de São Bernardo solicitará o seu
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuÍzo da ação penal correspondente
na forma da lei;

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

iuros moratórios de 1010 (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da
Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) diâs uteit contados de sua intimação, para
efetuar o pagamento da multa, Ápós esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão
competente para que seja inscrita na divida ativa do Município, podendq ainda a Prefeitura proceder à cobrança iudicial da
multa

12.6 - Âs multas previstas nesta seÉo não eximem a adiudicatária da repamção dos eventuais danos, perdas ou prejuízos
que seu ato punível venha causar ao MunicÍpio de São Bernardo.

12.7 - Se a Conkatada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteit contados da intimação por
parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta
possuircom âsecretaria Municipalde AdministraÉo, e, se estes não íorem suficiente§, ovalorque sobeiar seráencaminhado
para inscÍição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

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

13. DOS ILICITOS PENAIS

13.1 - Âs infraçôes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão obieto de processo iudicial da forma legalmente prevista, sem
prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

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

orçamentária do ano em cur§o, ou da§ demais que possam vir a aderir a presente Ai4 ás quais §erão elencadas em momento
oportuno:

75. DAS DTSPOSIçÕES FTNAIS

15,1 - As partes ficam, aind4 adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as atterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lawatura de termo aditivo a presente

Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de anâlise técnica, iurÍdicâ e decisão superioÍ o Edital de Pregão ns. -----Jl2orq e sêus

anexos e a§ propostas das licitante§ clas§ificadas.

lll - É vedado caucionarou utilizaro contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem previa

e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como
dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser reso
via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais priYilegiado que seja.

pela

16.2 - e por estârem de acordo, as partes Rrmam a presente Ata em 03 (três) vias de i8ual teor e forma para um só efeito
legal, ficando uma via aÍquivadâ da sede da CONTRATANTE, na forma do Art 60 daLei8.666/93.

são Bernardo-MÂ 

- 

de 

- 

de 2019

MUNICíPIO DE SÂO BERNARDO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NS ------.------.- CPL- PMSB/MA
Contmto ne ----------.---- CPL- PMSB/MA
ÁTA DE REGISTRO DE PREÇOl

CONTRATO QUE ENTRE SI PAZEM, DE UM LÂDO, A PREFEITURA
MUNrcÍpAL DE sÁo BERNARDo/MÁ E Do ouTRo utDo Â EMpREsAi

A PREFEITURÂ MUNtCIPÂL DE SÂO BERNARDO, Pessoa JurÍdica de Direito Público Inrerno, inscrita no
CNPJ n0 06.125.389/0001-88, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÀO BERNARDo - MÀ doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por, -----------------------------, residente e domiciliado na cidade de -------
------------------, no uso de suas atribuiçôes legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa
----; Inscrita no CNP): ---------------------, estabelecida ---- -, neste ato representada pelo --------------
----------- RG: --.-------------------------- CPF: -----------------------, residente e domiciliado na Rua --
--- doravante denominada CONTRÁTÂDÀ têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP ns --.-
----------------, e PROCESSo ADMINISTRÁTM Na ----------------------------- e da ATA DE REcISTRO DE PREÇOS NR. _que se

regerá pela Lei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições se8uintes:

cúusuLA PRIMEIRA - DO OBIETO O pre§ente COI{TRÁTO tem por base legal o PROCESSO ÁDMINISTRÁTIVO Ne ------
------ - CPL-PMSB, tendo por obieto ----------. lntegram o presente contrato, independentemente de
transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital
de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

cúusuLÁ sEcuNDA - Do vÁroR
o Valor global pelos serviços do objeto contratual é de : ----------- ( ------------), que inclui
os tributo§, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do conttato.

cúusulA TERcETRÁ - Dos REcuRsos FINANcEIRoS
DoS TERMos DE REFERÊNClA, As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrào por

conta de Recursosi

cúusuLA eulNTA - Do pRÁzo DE vtcÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e tindar-se'á no dia ----'--/--'--"'/

rorrogado, após manifestação das partes envolvidaq mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei np
ndo ser

3,

e suas alterações.

cúusulA sErIÂ - DA FrscÂLÁzÂçÁo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servi
tempo, determinar o que for necessário à regulari
penal idades previstas deste instrumento.

dor designado pela Secretaria de ---------------------- que poderá a q

zação da falta do fornecimento observando, bem como propor a apli das

cúUsULÂ sÉTIMA. Do PÂGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos âdquiridos já a Nota Fiscal deve esú
devidamente atestada pelo Setor CompetentE e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do atesto.

PAR/íGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRÂTADA, mediante transferência bancaria em
conta corrente da CONTRÁTÁ"DA do Banco ------------ Agência ------ Conta çorrente --------------, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

i PM -ÉoLHA N"**

I

cúsuLÂ eUARTA - Dos AcRÉstMos E supREssôEs
A CONTRÁTADÂ fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 259b (vinte e cinco) por cento do vâlor inicial atualizado
do contrato, em observância ao arl 65 § 1e daLei8.666/93.
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PAfu{GRÁFo SEGUNDo - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de co[eção por parte da
CONTRÁTADA e haverá, em decorrênciA suspensão do prazo de pagamento até que o problema seia deÍinitiyamente sanado.

PAúGRÁFO TERCEIRo - A cada pagamento realizado, a CONTRÂTADA deverá comprovar sua regularização Íiscal e com o
Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante apresentação de
Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIll da obrigaçâo da contratada de manter,
durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes por eles assumidas, todas as condiçóes de habilitação
e qualificação exigidas na licitaÉo.

PARÁGRÂFO QUÂRTO - a CONTRÂTÂNTE não pagarájuros de mora por atraso no pagamento, cobrado a$avés de documentos
não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições contrárias,

cúusur A otTAVA - Do REA,us"rF
0 valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento autorizado pelo
governo Federal.

cúUSULA NoNA - DÂs oBRIGAcõEs DÀ CoNTRATANTE
Á CONTRÁTANTE obrigar-se-á:

a) Ácompanhar e fiscalizar a execuÉo do contratoj
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execuçâo do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, compete
entre outras obrigações, veriRcar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de conservação e
yalidade dos produtos, anotando em re$stro próprio todas as ocorrências relacionadâs a execuçâo do
contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecera qualquertempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRÁTADA,
informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omissos;
d) As decisôes e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoçâo das medidas convenientes;
el Receber o objeto do contrato na forma do art 73, inciso II, alÍneas a e b da Lei S-666 /93.

cúusuLA DÉcrMA - DAs oBRtcAcôEs DÁ coNTRÁTAnÂ
O presente Contrato não poderá ser obieto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADÂ obrigar-se-á ai

â) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Notá de Empenho ou 0rdem de Serviços
e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, em estrita observância a sua
proposta e ao Anexo Vl, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestaçâo do serviço para
representá-lo na execuÉo do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao servidor designado para
acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria Municipal de Administração, quando
solicitado;
d) observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 14:00 h as 12:00 como sendo o
horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus documentos
integrantes, com obseryância dos requisitot bem como da legislação em vigor para perfeita execução do
contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos encargos
trabalhistas, previdenciário§, e comerciais resultantes da execução do contÍato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a admi[ishação ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na exeçuçâo do çontrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da Íiscalização ou
acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de AdministraÉo;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expênsâs, no total ou em parte, o obieto deste contrato
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução,

cúsULA DÉcIMA PRIMEIRA . DAs PENALIDÁDEs
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRÁTADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, suj
CONTRATÂDr\ as sanÉes previstas na Lei Federal no 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

PÂRÁGRÂFO PRIMERO - O atraso iniustincádo no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a CO NTRATADA, à multa de
mora correspondente a 0,3% {três centésimos por cento} ao dia sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10% (dez por
cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá garantida a préúa defesa,
aplicar à CONTRÁTADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sançóes;

a) Advertência;

Esso r.otqtíc-al-_
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b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensâo temporária de participaÉo em licitação e impedimento de contratarcom a administração,
por prazo nâo superior a 02 fdois) anos;
dl DeclaraÉo de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administração pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição,
e) As sanções previstas nas alÍneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a previstá
na alÍnea "b".

PAúGRAFO TERCEIRO - Após a aplicaÉo de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicada
no jornal Oficial do Municipio, Estado ou DoU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de apiicação das penalidades
de advertências e multa de mora.

cLÁsULÂ nÉcIMA sEGUNDA - nÂ REscIsÂo
A inexecução total ou parciâl deste contrato enseia a sua rescisão, com as conseqüências conkatuais e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações proietos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especincáçôes, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATÁNTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso iniustificado no inÍcio da obra serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
fl - a subcontratação total ou parcial do seu obieto, a associação da CONTRATADA com outrem, a sessão
ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no
contrato;
g) - o desatendimento das determinaçõ€s regulares emanadas pelo servidor a comissão designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de
Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1e do arl 67 desta Lei
Federal nq 8.666/93;
l) - â decretâçâo oU á lhstiiufáção de lnsolvê[clá clvllj
j) - a dissoluçâo da sociedade ou o falecimenm da CONTRATADA;
k) - a alteraçâo social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADÀ que preiudique
a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justifiÇadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas
no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRÂTANTE, compras, acarretando modificaÇão do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1e do art 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execuçâo, por ordem escritâ da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizaçôes e outras previstas, assegurado a CONTRÁTADÀ nesses casos, o direito
de optar pela suspensãodo cumprimento das obrigaçóes assumidas até que seia normalizada a situaçãoj
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela C0NTRATANE decorrentes dos
fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna
ou guerra, assegurado a CoNTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seia normalizada a situação;

PARríGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, a6§egurando o
contraditório e a ampla defesa

PARÁGRÂFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
aJ determinada por ato ulilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nâs a
desta cláusula:
bJ amigável, por acorto entre as partes, rduzidas a termo no pro€esso da licitação, desde q
c!rveniênçiã pâra a COtITRÂTÂNTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CúSUUT DÉCIMATERCETRÂ - DO RECEBTMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues confoame Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, paÉe integrante deste.

PAúGRAFo PRIMEIRO - O objeto do conbato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços que não
satisfi2erem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados adisposição da COI{TRÁTADA, para serem
corigidos, dentro do prazo estabelecidos entre ãs partes;
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PARÁGRÁFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo prazo para
recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2ê vez, o contrato poderá ser rescindido. A CONTRÁTADA será
notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades prêvistas no
ArL 87 da Lei n' 8,666193;

cúsuLÁ DÉcrMA euINTA - DÂs ALTERÂçôES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no aú da Lei n" 8,666/93.

cúusuLA DÉcrMA sExrA . DA puBllcÁcÃo
Dentro do prazo de 20 [únte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRÁTANTE providenciará a publicação em resumo, do
presente Contrato.

cúUSULA SÉTIMÁ - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou pendências

resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 3

[três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo,

SÂO BERNARDO(MA),

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
CONTRATANTE

CNP,r --------------------
CONTRATADA

TESTEMUNHAS
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