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EDITAL DE LICITAÇÃO
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 029/2019
PROCESSO AD§III{ISTRA T'IVO N'" 20I9I IU'4

(Conbotaçiio de empresa paru fornecinvnto de hibliotecus, otruvés do SISTEMA DE REGISTR0 DE PREÇOS,
dcstinaios ao atendimento ílít Secretqrio .le Educação da Prefeitura do Município de São Bernaxlo - MÁ),

ABLRTLtsÂ: 0.í de dezembro de 2019. à 14:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de LicitaÉo Na Pçâ BemaÍdo coelho de Almeida 863 - Centro São Bernardo-Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Eslado do Maranhão, atraves do Pregoeira oficial designado pela Portaria de

.janeiro de 2019, torna público, para coúecimento dos interessados, que se encontÍa aberto proc€sso licitatório, na
modalidade PREGAO PRESENCIAL SRP- PARA REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO UNITARIO, o
rcferidn PrcoÀo sêra rcoidnnela l ai no lO§TO da lT dc irrlhn dc ?Onr rêo'rlâmênlrdâ neln flacrptn no l §§§ dcôtrle
agosto de 2000, alterado pelos Decretos n' 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e Lei Complement n". 12312006 e pela
Lei n" 8.666, de 2l dejunho 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 l) e a documentação de habilitâÉo (envelope 2) deverão ser entregues no endereço acima citado, até às l4:00
horas do dia 04 de dezembro de 2019, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipotese de não haver bibliotecas naquela
data" ocasião em que se dará inicio ao credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos pertinentes.

1 _ D0 OBJETO

1. I - O presente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de empresa para fomecimento de bibliotecas,
através do sistema de Íegistro de preços, destinados âo atendimento da Secretaria de Educação da Prefeitura do
Municipio de São Bernardo, Estado do Maranhâo.

2 _ DOS ANEXOS

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

AI{EXO I - Tçrmtr de Rcfcrênçia,
ANEXO Il Formulário Padrão de Propostas de PÍe9osi
ANEXO IU Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Juridica);
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP
ANEXO VI - Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitação;
Â\IE lan \/II f,íin,,râ dô Í:^nkâ.^

3 _ DA PARTICIPÁÇÃO

3.1 - Poderão paÍticipaÍ da presente licitação quaisqueÍ empÍesas legalmente constituidas, do ramo de atividade
compatível com o objeto da licitação, conforme o item 6 Anexo I Termo de Referencia e que se apÍesentaÍem, até
às 14:00 horas do dia 04 de dezembro de 2019 a Pregoeira- em s€ssão pública no endereço constante no preâmbulo
deste edital:
â) os documentos de credenciamento, ern separado dos envelopes 1 e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitação para participaÍ
conforme modelo anexo. em separado dos envelopes I e 2,
c) a proposta de preços (envelope I );
d) os documentos de habititação (enyelope 2).

3.2 - NÃo poderâo prrticipar destâ licitação as empresas:

3.2.1 - cuja falência teúa sido decreada an concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em conúrcios de
empÍesas, qualquer que seja sua forma de constituiçâo;

do pÍocedimento licitatório,
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3.2.2 - que por qualquer motivo teúam sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Admi nistraÉo Públicq direta
ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei n'8.666/93, salvo asjá reabilitadas.
3.2.3 - e vedad4 a panir da habilita@o, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com ernpresa que venha
a contrataÍ empÍegado que sejam ónjuges, companheiros ou parentes em linha Íet4 colateral ou por afinidade, ate o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direçào e de assessoramento, do poder público municipal.
3.2.4 - empresas que não tenham o CNAE (ClassiÍicação Nacional de Atividades Econômicas) compaível com o objeto
da Iicitação.

4 _ D0 CREDENCIÁMENTO

4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeira, será l-ealizado o

credenciamento do interessado ou seu rêpresentante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a

apresentação dos seguintes documentos:

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou conFato social em vigor, acompanhado dâ alteraÉo/aditivo eventual da
gerência da sociedade, e demais que se achar pertlnente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de scciedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for represêntado por pessoa que

estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurÍdica;

4.1.2 - Procuração particular ou cârta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser utilizado o

modelo anexo a este editâI, estâbelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à

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

caso, de um dos documentos citâdos 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 ]untâ Comercial, nos termos da Instrut'o Normaüva na 103 de 30 de
abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, a Certidão Simplificada e

especÍfica do ano em exercício exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que 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 Complementar ns 123, de

t4l1212006,cou DATA DE EMISSÂO A PARTTR DE MAIo DE 2011.

4.1.4, Para Rns 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 representante da licitante presente à sessão deverá entregar a Pregoeira o documento de
credenciamento.iuntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPlda empresa atualizado,
bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitâção, em separado dos envelopes "Proposta de
Preços" e "Documentos de Habilitação".

4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais farão parte
do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou

conferido por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorer da sessão de licitação, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

4.4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se manifestár
em nome do representado, desde que autorizado por docu
qualquer interessado representando mais de um licitante.

mento de hab o legal, vedada à participação de

4.5 A não apresentaÉo ou incorreÉo de qualquer documento de enciamento, bem assim o não
comparecimento do Iicitânte ou de seu representante legal à sessão, inviab izará a participaÉo do (sJ licitante
(s) no certâme. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá [ão) tir apenas como ouvinte (s), não
podendo rubricar documentos ou tazer qualquer observaçao em ata ou mesmo de se manifestar ou interterir no
desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento esüve1 por Iapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2], o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará
autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citâdo documento se encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputa;
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4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito
de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

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

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

5. I - A proposta de preços deveÉ:
5.1.1 - ser apresentada em envelope lacradq trazendo em sua parte extema dizeres como os seguintes

A Pregoeha da hefeinra Municipal dc Siio Bernudo
hegãa hc*ncial SRP n' A29,/2019
Processo Administrotivo n', 20191 I 004
Envelope 1 - PROPOSTÁ DE PREÇOS (rozilo social ou nome conurcial do licitottle e endcreço)

5.1.2 - pÍeencher, nesessaÍiamenê os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de edição eletÍônica de textos;
h) atender às especificações mínimas do ójeto. conforme especificaçôes mnstantes do Anexo Ii
c) conter maÍca em todos os itens, a cotação de preço uniÉrio e global em real, incluidos todos os impostos, taxas e
demais encargos pertinentes;
d) esar datada e assinada por pessoa j uridicarnente húilitad4 de aceitação tácitâ.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ru ouno estabelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal

referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa" indispenúvel para efeito de empenho da despesa e
realização do pagamento nos termos deste edital;
5.2 - Não será aceita ofertâ de produto com caracteristicas diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.
5.3 - A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste
edital.
5.4 - os preços apresentados devem:
a) refletiÍ os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, tarifas, taxas, fÍetes, seguros
etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta podeÉ ser suprida pelo representante legal da licitante no curso da
§es§âo.

d) havendo divergência entre valoreVpeÍcentuais grafados numericamente e os grafados por extenso, seÍâo
considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoajurídica (agênciq conta corrente e bancô). A falta de tal informação, poderá
ser suprida posteriormente, caso o licitaote venln se sagraÍ 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 s€Íão admitidos cancelamentos, retificações de va.lores, alteraçôes ou
altemativas nas condiçõeíespecificações estipuladas. Não serão consideradas as propostas que contenham entrelinhas,
emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;
5.7 o não atendim€nto de qualqueÍ exigàcia ou condição deste item, observadas as condiçôes previstas no subitem
14.6 e 14.? deste edital, implicará na desclassificação dc ticitante.

)

6 - DA TIABIIJTAçÃO
A Pregoeira da hefeitura Municipal de São Benardo
Pregiio hesencial SRP n' 029/2019
hocesso Ádmiaistrolivo n'. 20191 I 001
Envelope 2 - HABILITÁÇÃO bozão socisl oa nome comercial do licitanle e

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

CNPJ: 06.125,389/0O01-88

i _ DÀ PRAPO,STA DE PREÇOS

I

I
I
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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 inabilitâÉo.

6,3. - Relativos à habllltação luúdica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa indiüdual;
b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato socialem vÍgor, devidamente registrado, em se tratnndo 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 alteraçôes ou da consolidação
respectrva;
b.2) Certidão Simplificada e Específica da IUNTA COMERCIAL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade ciüI, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) - Decreto de autorizaÉo, em se tratando de empresa ou sociedade est'angeira em funcionamento no paÍs, e

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

6.3.1 - Relattuos à Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídica (CNPI);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estâdual e Municipal, se houver relaüvo ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atiüdade e compatÍvel com o objeto da licitaçâo;
c) Prova de Regularidade para com as lrazendas federal, Estadual ê itlunicipal, 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:

. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CNDJ

. Certidão iiegativa de Inscrição na Divida Ativa.
c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal

o Certidão quanto à Divida Ativa do Município
. Certidão Negaüva de Débitos Fiscais relaüvos ao tributo ISSQN

d) CRF - CertiÍicado de Regularidade do FG'[S, com validade na datâ de apresentação da proposta,

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprlmento à lêl LZ.+4O/2O1L e à
Resolução AdminisEatiE ne 1.470/2011, 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 TÉCUCA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de aüvidades pertinentes e compatíveis em caracterÍsticas com o
objeto da licitação, mediante a apresentaçâo de atestado fornecido por pessoa jurídica de d!reito pÍrlrlico on
privado, devidamente reconhecida Íirma em cartório ou autenticado pela CPL.

6.3.3 - Relativos à qualificação econômico-financeira:

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

b) Certidão simplificada da Iunta Comercial do Estado do Maranhão - IUCEMA, de acordo com o art 1q do decreto
ne 27.O4O/2005, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maran eren te a esse ano

c) No caso em que a sede da Licitânte seia em outra Unidade de Federação,
simplificada da lunta comercial do Estado, sede da empresa.

presentar a certidão

6.3.4 - Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (Do entação Complemefltar),
declarações, devidamente assinadas pêlo representante legal da empres4 sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do ArL 32 § 2e, da Lei 8.666/93
(modelo anexo)

/Çir!
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4.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006,possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaração;
b) Declara 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 7e, XXXlll, da Constituição Federal e Art 27, V, da Lei 8.666/93 (modelo anexo),
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisâo. (modelo anexo);

6.4 - os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia
autentlcada por cartóno competente ou publicaçào em órgào da rmprensa oicial, observados sempre os
respecüvos prazos de validade; não poderão ser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta Comissão.

6.5 - todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do
CNPJ 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 nlial, todos os documentos devêrão estâr com o número do CNPI da filial, bem assim
quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitânte tenha o recolhimento dos encargos
centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização pard a centralização,
ou;

6,5.3 - se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser apresentados com
o número de CNPJ da matriz e da Rlial, simultaneamente;

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

7 _ DO PROCEDIMENTO

7.1 No dia. hora e local designados neste insxumento, na presença dos interessados ou seus Íepresenlantes legais, O
Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaÍação de atendimento aos requisitos de húilitação, e os

envelopes contendo as propostas de pÍeços (envelope l) e os documantos de habilitâção (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 ern paÍicipar da licitação estejam no local designado l5 (quinze) minutos antes do referido
horário, bem como de propostavdocumentâção que não se façam acompanhar de representante do licitante deüdamente
credenciado;
7.3 - após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da mnformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-se as incompativeis;
7.4 - no curso da sessão, denÍe as pÍopostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços ate I ff/o (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, ate a proclamação do vencedor;
7.4.1 - a oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem
decrescente dos preços;
7.4.2 - dos lances ofertados não cúerá retratação;
7.5 - nào havencio peio menos úês ofertas nas condçôes definidas no subitem anterior, poderào os autores das melhores
propostas, ate o máximo de tÍês, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos
(havendo empate nestâ c.ndiçâo todos participarão da etapa de lances verbais);
7 6 - em seguida será dado inicio à etapa de apresentação de lances s pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiv4 em valores disúntos e decrescentes,
'7.'l O Pregoeira convidará individualmente os licitantes classifi forma seqüencial, a apresentar lances
rcruas, 4 Pdúr uu éurur ua p,\rp\r§r4 ,,rcr\rt p, çv\r r u5
7.8 - a desistência em apresentar lance veóal. quando convocado pelo
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das pÍopostas;
?.9 - caso não se Íealizem lances verbais por todm os licitantes, será verifi
dc menor preço e o valor estimado para a contrataçâo;

r4 implicará na manutenção do último

a conformidade entre a proposta escritaa
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7.10 - o encerramento da etapa compeútiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeir4 os licitantes manifeslarem seu
desinteresse em apresentar novos lances;
7 1 I - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofeías, 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
aceitabiii<iade da primeira ciassificada, quanto ao objeto e valor, riecidindo motivadamente a respeito;
7. l2 encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofenas, O Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de habilihção apenas do licitante que apresentor a melhor propostâ, para verificação do atendimento das
condições fixadas no edital,
7. l3 - no caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor ofert4 serão analisados os documentos
habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante,
dentre aqiieles que participaram da etapa de lances verbais, atenda às condições fixadas neste edital;
7. l4 - nas situações previstas nos subitens 7.9, 7. I I e 7. 13, O PÍegoeira poderá negociar diretamerte com o proponente
para que seja obtido preço melhor;
7.15 - verificado o atendimento das exigàcias fixadas neste edital, será classificada a ordern dos licitantes sendo
declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;
7. l6 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de Habilitação",
durânte pÍ^zo de validade das propostas (60 dias a contar da apreseÍltação !!o certame). Após, as empresas poderão
retirá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que não se habilitarem para
ofertar lances veóais poderão, ao encerramento da sessão, desde que não haja manifestação de interposição de recurso
administrativo, retirar seus respectivos envelopes;
7 l7 - 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 Edital.

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

prestação de seÍviços e/ou aquisição de bens, para contratações lutuÍas da AdminisraÉo zublica;
9.2 - a Ata de Registro de Preços e um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para a
futura contratação, inclusive com preços, especificações lecnicas, fomecrdores e órgãos panicipantes, conforme as

disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respe«ivas propostas aduzidas;
9.3 órgão Gerenciador e todo órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do presente c€íame licitatóÍiq beÍn como, pelo gerenciamento da futuÍa Ata de Registro de Preços;
9.4 - órgão Partioipante é trxlu órgão ou entitlarlc da Administração Púbiioa quc participa rl<.r prwedimenlo lioitatório
para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de Preços;
9.5 - o Orgão Gerenciador do presente Regístro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bernardo, atÍavés 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 contâÍ da data de assiratuÍa e publicação da

respectiva Ata de Registro de Preç.os;

9.7 a existência de Registro de Preços não cbrigs a .q.dministração a firmar as contrstsções que deles pcderãc advir,
facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendid4 sendo assegurado ao beneficiário
do registro a preferência de fomecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de Preços, durante sua vigênci4 poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração Pública

Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de óÍgão paÍicipante do pÍesente certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão geÍenciador. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços nào
poderá exceder. na tota.lidade- ao dobro do quantiarivo de cada item reÍdsÍrado na êta de ÍegistÍo de pÍeços 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 vigente;
9.9 - homologado o rezultado da licitação, a Gerência de Contratos cl tura Municipal, respeitada a ordem de

classificaçâo e a quantidade de fomecedores a serem registrados, os particulares para assinatura da Ata de
Registro de Preços, no pÍazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se compromisso formal de fomecimento nas

cidade;condições estabelecidas, observados os requisitos de publicidade
9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alteÍa@s,
8.666/93.

LIDADEl,lr

10 - DO JUI,GANIENTO DAS PROPOSTÂS

à disposições contidas no art. 65, da Lei

I

I

I

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

pÍopostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço máximo aceitável pela
Administração.
10.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances verbais, se for
o caso, A Pregoeira p,rocederá ao desernpate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2'do artigo 45 da ki n"
8.666/93;
10.5 será assegurada, como criteÍio de desempate, preferência de contratação para as microempresas ME e empresas
de pequeno porte - EPP, nos s€guintes termos:
10.5.l - entende-se poÍ empate aquelas situa@s em que as pÍopostas apÍesentadas pelas microempresas e empresas de

pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à propostâ mais bem classificada;
10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bern classificada será convocada para apresentar noya proposta
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerÍamento dos lances, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contraÍação da microeinpresa c'u empresa de pequeno porte, lla forma da letra "a' deste item, seÍão
convocadas as Íemanescentes que porventura se enquadrern na hipótese do subitem 10.5.1, na ordem classificatóri4
para o exercicio do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontÍem
nos intervalos estabelecido no subitem 10.5.1, será realizado soneio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentaÍ melhor oferta;
d) na hipótese da não-contÍatação nos termos prwistos na letra "a' deste item, o objeto licitado será adiudicado em
lavor da proposta originalmente vencedora do c€Ítame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não úver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte;
10.5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso infomado pelo licitante, prevaleterá este último,
e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitário.

11 - D0 DrRErTo DE PET|ÇÁ0

I l.l -No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada paÍa recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
tomar providências ou impugnar este instrumento cônvocatório, cuja petiçâo deverá ser dirigida a Pregoeira;
I l. t. I - cabeÍá a Pregoeira decidir sobre a peúção no prazo de 24 (únte e quatro) hoÍasl
11.1.2 acolhida a petição contÍa o alo convocatóÍio, será designada nova data para a realização do c€íame,
11.2 - tle,çiar ado o veuçetlor tlo oedarnc, qualqucr lioilantc pqlçrá manifcsur irncdiata e rnoüvadamcnlc a intenção de
recoÍrer, com registÍo em atâ da sintese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais licitântes desde logo intimados para
apresentar conÍa naões em igual número de dias, que começârão a correr do término do prazo do recorrenle, sendo-
lhes assegurada vista imediata aos autos,
ll.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, Prefeita
\,Iunicipal, por intermédic do Pregoeirq o qual pcderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis cu, nesse
período, mcaminhalo (s) à autoridade superior, devidamante informado, para apreciação e decisão, no mesmo pritzo;
I l 4 - o acolhimento de recurso importarâ a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento;
I l 5 decididos os recursos e constirtada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará
o resultado da licitação, e autorizará! Íespeitada a ordern de classificação e a quantidade de fornecedores.
I1.6 a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitânte (s) nâ sessão importaÍá a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor:

12 _ I)O PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos do conúato de fomecimento.
12.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercicio

13. DAS PENAI.IDADES

l3.l A licitrnte vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregâo ficará sujeita às
penalidades previstas no art. 7" da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. 86 e 87 da Lei n". 8.666/93.

I
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13.2 - A recusa do adjudicatário em atender qualqueÍ convocação prevista neste instrumento convocatório sujeitará o
mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo adminisfrativq a ser conduzido pela área
competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pÍegão eÍn tela;

b1 outras penalidades na forma da Lei:

13.3 - o valm resultante da aplicação da multa prevista será cotrrado pela üa administraúva, devendo ser recolhida no
prazo márimo de l0 (dez) dias corridos, a contaÍ da data de recebimento da mmunicação, ou, se não atendido,
judicialmente, pelo rito e com os encargos da exearçào fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

13.4 o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a propost4 comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reâbilitação p€Íante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do Município;

\- !3.5 a não-regr-rlarização da docr.rmentação, no prazo pÍevisto !!o subilem 6.2.1 acima, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuizo das sanções previstas acim4 sendo facultado a Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal convocar os licitantes remanesc€ntes, na ordem de classificação, para pÍestação do serviço ora licitado ou
revogar a licitação.

13.6 Demais penalidadeísanções zujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste edital e/ou
seus anexos estão disciplinadas no ilem 9' DAS SANÇÕES", do Anexo I deste edital

14 _ DÁS DISPOSIÇÓE FINAIS
t4.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de

interposição de recurso, O Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação
pela Prefeita Municipal ;

14.l.l no caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade incumbida da
decisão adjudicará o objeto licitâdo;
14.2 - a Administração poderá revogar a licitação por ràzões de inleresse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para juíificar tal condut4 devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio
ou poÍ provocâçâo de teÍceiros, 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 inteÍessado que a tendo ac€itado sem objeção, venha,
apósjulgamcoto rlcsfavorável, aprescntar lalhas ou irrcgularidades que o viuiem,
14.4 - a participação nestâ licilação 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 Pregoeir4 enr qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a

instrução do processo;
14.6 não serãc ccnsideradcs motiyos paÍê Cesclassificação, simples omissões cu erros materiais na proposts ou da

documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o proc€ssamento da licitação e o entendimento da
proposta, e que não hram os direitos dos demais licitantes;
14.7 - as normas disciplinadoras desta liciteção serão sempre interpretadas em favor da ampliação da dispula entre os
inteÍessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a seguÍança do fomecimento
dos materiais;
14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos requisitos de
habilitação, bem como qualquer outÍo documento pertinente à proposta de preços dentro do envelope de húilitação,
ou vice versq o respectivo envelope será entregue ao repÍesentante do licitante autorizado a abri-lo e retirá-
14 Lacrandeo em seguid4 uma vez que citado doormelto se encontra no
no subitem 4.5 acima;

cando.se por analogia o disposto

14.9 o adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da p scimos ou supressôes do valor
inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. ó5, § 

'1", n" 8.666/93;
14.10 - os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeir4 que baseará nas disposições contidas nas
legislações citadas no preâmbulo deste edital;
l4.ll - os autos do respectiyo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada aos
i nteressados na licitação;

l-
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14.12 - a não-regularizaçâo da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejúzo das sanções previstâs no item l3 acima, sendo facultado a Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatuÍa do contÍato, ou revogar a licitação.
14.13 - o extÍato de aviso desta licitação estará publicado no Diário Oficial do Estado do MA

Informações adicionais poderão seÍ prestadas pelo Pregoeira na sala da Comissão Permanent€ de
Licitação nos hoÍários de funcionamento da Prefeihrra Municipal de segunda a sexta-feira das 08:30 às l2;00 horas.

São Bernardo(MA), 19 de novembro de 2019

Carvalho
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TERMO DE REFERENCIA

1, DO OBJETO

O presente Pregão PÍesencial tem como objeto REGISTRO DE PREÇO para futura e eyentual fornecimento de
bibliotecas, a fim de atender a demanda da Secretaria de Educaçâo do Município de SãoBemardq Estado do Maranhão.

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

MOTIVAÇÃO

2.1. Suprir as necessidades das secretárias municipais visando atender às demandas para aüvidades vinculadas a
Educação. A opção pelo sistema de Registro de Preços prestigia o planejamento da Seção de Material, mantendo estoque
minimo, que pÍevê a enüega paÍcelada do material, evitando acúmulo no almoxarifado, desgaste do objeto devido a
fatores naturais como poeira e umidade.

3, FLTNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICTTATÓRIA

3.1. A contratâçâo, objeto deste Termo de Referência. deverá ocorrer por intermedio de Pregão, cujo tipo presencia.l

para Registro de Preço será devidamente justiÍicado pela pregoeira designado para o certame. Ad€mais tem ampaÍo
legal, integralmente, nas [.eis Federais n" lO520l2OO2 e n' 8.óó6i1993, Lei Complementar n" 1232006 e demais
legislações aplicáveis a este evento e nas condi@s e exigêacias descrilas no Edital e nas dernais prescri@s legais
aplicáveis as assunto.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
PLANILHAS ORÇAMENTARIAS

4 14.029.00 56.1 16,00

,T§NO

I'TEM O. BIBLIOTECASDESCRI UND VALOR
TOTAI

Cantinho da Leitura - História em quadrinhos Atende
Ensino Fundamental L Composlo por 90 livÍos,

Und 5.509,3320

esta!!!e acomodá-losacom

I 10.186,67

) Espaço Cultural Itinerante - biblioteca comunitária
voltada para todos os públicos, de infantil à 3" idade.
Acompanha 2.040 livros, mesas e cadeiras, tenda

4 contêineÍ§ armazenar os Iivros.

Und I 45.497.00 181.988.00

Inclusoteca - bilblioteca voltada para atender alunos
exclüdos da efetivação do direito à educação e que
estão fora da escola ou enfrentam barreiras para a
participação nos proc€ssos de aprendizagem escolar.
Material especíÍico para atendimento para sala de
recursos. composla por 70 livros especiais para

alunos e acervo especial para os professores Faz
parte do pÍojeto, jogos de estimulaçâo e móvel para
acondicionar todo o material da lnclusoteca.

Und

4 Musicalizando - Acervo completo e dinâmico pam o
ensino da música no contexto escolar. Composto por
7 livros e os seguintes instrümentos: I mini teclado,
I mini viol I flauta doce, I ro e I tambor

Und 6 2.373,6't 14.242.00

5 NOVO LENDO VOCE FICA SABENDO:
LE f RAMENTO L. ALIABL.TZA( À(-) - l" ano - krt
composto por Livro do Aluno Vol I e Vol ll, Tarefas

Und

de Casa Vol Uni da Familia

464,33800 371.466,6't

ó
LETRAMENTO E ALF
NOVO LENDO

Ão - 2" ano - kit
FICA SABENDO Und 900 464.33 4 t 7.900,00

lilJ:lJr. PDC

I

I

I

I

I
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83.033,33

DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA deverá fomecer o material conforme a demanda do CONTRATANTE, com as especiÍicações do
contrato, mediante Ordem de Fomecimento;
Responsabilizar-se pela entÍega do material no prazo determinado;
Realizar os sen-iços de impressão com material de primeira qualidade;
ExecutaÍ a entrega à medida que forem solicitados pela CONTRATANTE;
PrestaÍ todos os esclarecimentos que lhe forern solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo pÍonumente a todas as

recl amações,

OBRIGAÇÔES DA CONTRATNTE:
(a) Êfetuar o pagamenlo à empresa de acordo com o prâzo e forma eslahelecidos no Fdital
(b) Atestar a inexistência de falhas e imperfei@s no material fornecido.

PRAZO. FORMA E LOCAL DE ENTREGA

Os produtoVserviços serão requisitados de forma parcelada- de acordo com as necessidades da CONTRÀTÁNTE e

deverão seÍ entregues em até l5 dias após a ordem de fomecimento/pedido, na sede do município de São Bemardo,

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

A Fiscalização e aceitação do objeto será do órgão responúvel pelos atos de controle e administração do contrato
decorrente do processo de licitação, atrayes de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria.
Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especihcações, quantidades e prazo de validade dos
mesmos;

5.6. Só serão aceitos os fornecimentos de pÍodutos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando

sua aceita@o condicionada à deüda fiscalização dos agentes mmpetentes. Não serão aceitos pÍodutos cujos preços
unitários excedam o valor medio elcontrado no mercado.

5.7. O rc,ucbimento sc clctivará nos seguiutes termos

5.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior veriÍicação da conformidade dos produtos com a especifica$o;

DO PACAMENTO
Os pagamentos devidos serão conforme requisição e entrega dos pÍodutos, ou sej4 de modo parcelado

A CONTRATADA deverá apÍesentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e

acompanhada da requisição dos mesmos

O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empres4 ficando a CONTRATADO
ciente de que as certidôes apresentadas no ato da contrataÉo deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas

O pagamento será realizado mediante emissão de nota fi
produtos;

estabelecidas.

composto por Livro do Aluno Vol I e Vol lI, Tarefas
de Casa Vol Unico, e Livro da Família
NOVO LENDO VOCE FICA SABENDO-
LETRAMENTO E Aj-FABETIZAÇÀO- r" Ano -
KIT DO PROIESSOR contendo: Livro do aluno -
Vol. I e Vol. 2- Tarefas de casa- Vol. Único.

Und 100 830,33

8 NOVO LENDO VOCE FICA SABENDO.
LETRAMENTO E AI-FABETIZAÇÃO- 2. Ano -
KIT DO PROFESSOR contendo; Livro do aluno -
Vol. I e Vol. 2- Tarefas de casa- Vol. Único.

Und 100 830,33 83.033,33

1.3 i 7.966,00

ate 30 (trinla) dias após a entrega e aceitação dos

t
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Em caso de inegularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagaÍnento será contado a partir de sua

reapresentação, desde que devidamente regularizados;

6.5. No caso de aplicaçâo de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até â integÍal quitação da mesma. A
CONIRATANTE poderá se assim entender, descontrÍ o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer
pagamentos que realizar à CONTRATADA.

VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
O Prazo de Vigência da Ata de Registro será de 12 meses a contâÍ de sua publicação

PROCTDiI!ítrNTOS DE IISCALIZÂÇÃO I CEFTNCIÀ\íINTO

8.1. Os itens deste TERMO DE REFERNCIA, a serem contratados após regular procedimento licitatório, serão objeto
de acompaúamento, controle, fiscalização e avaliação 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 CONTRATADA, inclusive perarte lerceiÍos por qualquer irregularidade e, na sua

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

8.3. A CONTRATANIE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em paÍe o obj eto do CONTRATO, se em desacordo

com as especihcações e as cláusulas contratuais;

8.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao obieto do CONTRATO deverão ser prontamente ateodidas pela

CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

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

São Bemardo(MA), 19 de novembro de 2019

Sâmia ra Carvalho
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ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DESCRIÇÂO DoS ITENS

Valor Total da Proposta: R$ _(valor porEstando de acordo com os termos do ato
convocâtório e com a legislação nele indicada"
pÍopomos os valores acrma com validade da

extenso). PÍazo de Entrega
Nome poÍ extenso do repres€ntânte

com pagamento através do Banco _
Agencia n' COMC n' 

- 

na

Cidade de

SSP
no CARIMBO E
ASSINATURA DO REPRESEN'TAN'I'E LEGAL
DA EMPRESA.

dias, legal RG n'
CPF,MF

Cidade-LF, de de 2019

l,li

VATOR
TOTAL

VALOR
TINITARIO

ITEM
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ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - $sco BERITIARDO/
CNPJ: O6.125.389/0OO1-88

ANEXO III

N,{INI]TA DE CARTA DE CREDENCIAIUENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEIT1JRA MUMCIPAL DE SÃO BERNARDO-MA.
RIF, FDITAI, DE LICITAÇÃO PLTBI-ICA
MODALIDADE DE PREGÂO N'.02912019

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

PREFEITURA ÍTIUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

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

PM .FoLHANo_,_

Esso t olq Íío o4
MODALIDADE

portador(a) do R.G
,/SSP CPF n' - a nos representaÍjunto a PREFEITUR \

MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de âbertura das Propostas e Documentos
Compfementares de Habilitação para o Pregão Presencial SRP N". /2019, marcado para o dia _- !_ _ !2019,
às l4:00 horas, o(a) qual tem amplos poderes para ÍepresentaÍ a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais,
negociar preços, declarar a intenção de int€rpor re€urso, renunciar ao direito de interposiÉo de recuÍsos e praücar todos
os demais atos pertinentes ao certame. L$aL __J ___J _Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF:
CNP-r{\{F da emprev

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

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF,/}úF
CNPJA,íF da empresa
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 -
CNPJi 06.125.389/O001-88

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO (EmpÍegador Pessoa Juridica) (papel timbrado da empresa)

A PREFETTTJRA MUMCIPAL DE SÃO BERNARDO-MA

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

N". 029/2019- Tipo menor preço por item

orç141tçÃo

sediada na no , Bairro
Municipio/Estado por intermédio de

portador
seu representante legal o (a)

Cart€iÍa de Identidadc

_SSP e do CPF n" abaixo
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial SRP n'. 029/2019, DECLARA, sob as penas

da Lei, que:

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

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, ern qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14

(quatorze) anos, nos termos do inciso X)OOII do art. 7 da Constituição Federal e Inciso V, Ar1.27 daLei 8666193.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Execuúvo Municipal/Estadual exercendo funções
técnicas, comerciais, de gerenci4 administração ou tomada de decisão, (inciso III, do aí. f da Lei 8666/93 e inciso {
da Lei Complernentar n". 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de húilitação, na forma do § 2', art.

32, daLei n". 866ó/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos teÍmos da LC 12312006, possuiralguma restrição
na doçumentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionad4 como ressalv4 na supracitada declaração.

Local e data

Assinatura do Representante Legal só carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ.MF da empresa

r i.r tr't '!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MÂRANHÂO

PRAçA BERNARDO COETHO DE ALIIíEIDA NO 862 - CENTRO - SÂO
CNPJ: 06.125.389/O0Or-88

ANEXO V
RÊQUERIMENTO DE BENIFICIO DO IRATAMENTO DIFERENCIADO E DSçI-A8,{çÃO TARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(tri Compl ementar 123/2006.)

Eu. ponador (a) da Carteira de ldenüdade R. G. n"
representante da empÍesa

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na
licitação, modalidade de Pregão Presencial SRP n' /2019, seja dado o tratamento diferenciado mncedido a essas
empresas com base nos artigos 42 a 45 da [,ei Complementar n". 123l?006.

Declaramos ainda, oue não uiste ouolouer imnedimento entre os orevisos nos incisos tlo § 4" do artiso 3' (h Lei
('omplementtr Fedqml n'. 123t20o6

Como prova da referida condição, apresentamos em documenlo alr.exo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comerciol
pam compmvação da conüçõo de lWrcroempresu ou empresa de Pequeno PoÉe naformu

de 2019

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF/T\,ÍF

CNPJ,t4F da ernpresa

_SSPARA_ e do CPFiI{F no

PRoCESS0 9otql-í O.o
Plíi .FOLHANO
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PM .FOLHANO

t§§u tqí C L
PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo BE 5

ESTADO DO MARANHAO ALID ADE

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - C ,§m

ANEXO \'I

(MODÉ,LO DE DECI ARAçÂO IJAI\JDO CIÊ,NCIA DE QUE CUMPR! PLENAMENTE, OS REQUISITOS DE
HABILITAÇAO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão n'. 12A19, que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo RepÍesentante Legal
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CESSO ,, o/9íl.O§ 4
MODALIDADE

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Í{O 862 - C .'isê BERNARDO/
CltlPJ: 06.125.389/OOO1-88

ANEXO \1I

MTNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N", ]2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP N". IzOIg

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' /20t9

VALiDADE: 12 (doze) mes€s contâdos a prrtir dâ dâtâ de sua publicrçÀo oo Díário Oficial do Estrdo do
Mâranháo,

Pelo pÍesente instrumênto, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede

adnrinistraüva, ra Prcfcilura r\Iunicipal, ltlalizala na Na Pça Bcrnardo çoclho rle Almeirla 663 - Ccntro - São
Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n'. 06.125.3E9/0001-88, repÍessntado neste ato pelos gestores: responsável

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

representada pelo nas quantidades estimadas na
secção quatÍo desta Ata de Registro de Proços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo
as condições previstâs no instrumento conyocatório e es constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitandose as

partes às normas constantes da Lei n'. 8.66ó/93, Lei n'. 10.52O12002,Lei Complementar no. 12312006 e suas altera@s,
e em conformidade com as disposições a seguir:

I. DO OBIETO

I I A presente licitação tem por objeto o Regi stro de Preços para futura e eventual fornecimento de hihliotecas, para

atender a Secretaria de Educação do Município de São Bemardo - MA, conforme condições e especiÍicáções constantes
nesta Ata, no Edital e seus anexos.

I LI - Este instrumento não óriga aos ORGÃOS/ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao

detentor do registro a preferência de fomecimento, em igualdade de condições.

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços. duÍante sua vigênci4 poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime
próprio que não tenha panicipado do certâÍne Iicitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejaran fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu inteÍesse junto ao órgão gerenciador da Ata paÍa que este indique os possiveis
fomecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

, com sede na

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Regisúo de Preços, obse
pela aceitação ou nào do tbmecimento, independentemente dos quan
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

trtatr
ções nela estabelecidas, optar

os em Ata desde que o

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão excedeq por órgào entr dade, a 50plo (cinquenta por
cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitâtivo decorrente
das adesões à atâ de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
legisüado ria al.a de legistro ric ptrços para o úr gão goenciadoi c pata os úr'gãos participarllss, irtdepertdeul.eutente do
número de órgãos não participantes quq desde que deúdamente comprovada a vantagem e o cumprimenlo das
exigências da legislação vigente

3. DA GERÊNCU DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

.. .--- I

I

I



PM .FOLHANO

PREFEITURÂ ÍIiUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARATTHÃO

0 Éssofu.tQÍ!.oúq_
ti: DALI

PRAçA BERNÂRDO COETHO DE AL]IIEIDA Í{O 862 - CEITTR
CilPl: O6.125.389/O001-88

3.1 - O gerenciamento deste instrumento cabeÍá a Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo - MA

3.3 - A SECRETARIA/ORGAOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços são; Gabinele do
Prefeito; Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura UÍbana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolvimento Uóano e Rural; Secretaria Municipal de Educatão; Secretaria Municipal de Administraçâo;
Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria de Assistência e

Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultur4 Esportes e Lazer;

4. DO CONTRATO

4.1 - O preço a quanüdade e a especifiqrção dos sewiçoVprodutos registrados nesta Ata encontram-se indicados na
tabela abaixo:

QTDE DESCRIÇÃO
DO ITEM

EMPRESA LIN MARCA VAIOR
I]]'IITÁRIO

VAIOR
TOTAL

5. DÁ ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executâdos conforme teÍmo de refeÍencia do Edital de forma fracionada (se

necessário) e conforme forem solicitados pelo setoÍ competente.

5.2 O prazo mí*jmc paÍa entÍe8a será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compÍas

da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6. DAS OBNGAÇÓES DA CONTRATADA

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

espec.ificações rlo edita!, responsahilizan«lo-se por eventuais prejuízos decorrentes do desc.umpnmento das condições

estabelecidas.

6.2 - PÍestaÍ os esclarecimentos que forern solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclama@s se obrigam a
atender pÍontamente, bem como dar ci ência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verifi car quando

da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisaçAo de qualqueÍ natureza;

6.4 - A faltâ de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço Íegistrado. nâo poderá ser alegada

como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá
das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições ui estabelecidas;

6.5 - ComunicaÍ imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida
julgadas necessáLrias para o recrbimento de correspondência;

. contabancária e ouÍas

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração n

regulamentadoras pertiBentes;
o, pÍevistas nas normas

6.7 - Fiscalizar o peÍfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, he, i ntegralmente, os ônus
decorrentes. Tat fiscalização dar-se-á independertemente da que será exercida por esta Prefeitura;

I

BEN R

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a paíir de sua publicação no Jomal Oficial do
EstadoÀ,Í4.

I

I

I
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6.8 - Indenizar terceiros e,/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos
danos ou prejuizos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contÍatada adotâr todas as medidas preventivas, com Íiel
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

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

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

6.1 1 O atraso na execução caberá panalidade e san@s previstas no item 12 da presente Ata.

7. DAS OBR]GAÇÓES DA CONTRÁTANTE

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

7.2 - Fornecer à enrpresa a ser cofltratada tülas as infomrações e esclaÍecinrentos que veúam a ser solicitados
relativamente ao objeto deste Editalt

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

7.4 - Notificár poÍ escrito, à empresa contratada, toda e qualqueÍ irregularidade constatada durante o recebimento do
obj etc;

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

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

7.7 -Fiscalizzr a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8. DO PÁGÁMENTO

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

8.2 - O ConEatado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscál/fatura descrição do iteÍn fomecido, de acordo
com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notâs fiscaiJfaturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as

necessárias correções, com as informa@s que motivaram sua rejei@o, sendo o pagamento realizado após a

reapresentação das notas fi scai Vfaturas.

8.4 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigaçôes, nem
implicará aceitação definiüva do fomecimento.

8.5 - O Contratante não efetuaÍá pagamento de tiurlo descontado, ou poÍ meio de cobrança ern banco, bem como, os
que forem negociados com teÍceiÍos por intermédio da opeÍação de "factoÍing";

8.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para
Contratado.

s serão de responsabilidades do

9. DO REÁJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vigência presente Ata, admitida a revisão no
caso de desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal,
cabendo-lhe no máximo o repasse do percôntual dsterminado.
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PM .FOLHANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO

PRÂçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO -
CilPI: 06.125.389/O001-88 VISTO:

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

9.3 - Caso o preço Íegstrado sela supeíor a média dos preços de mercado, a Pret'eitura solicitará ao t-órnecedor,
mediante correspondênciq redução do preço registrado, de forma a adequáJa.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocaÍ, nos termos
da legisla@o vigente, e pelo preço da púmeira, as demais empresas côm pÍeços Íegistrados, cabendo rescisão desta ata
de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compativeis com os de mercado os proços registrados que forem iguais ou inferiores à media
daqueles apurados pela Prefeitura.

IO. DO CAIiCELÁMENTO DA ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS

\_, l0.l - A pieseíte Àta de Registro de Pre4os po.lerá ser cancelada de pleno direitq nas seguinles situações,

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

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administÍativa da Nota de Empenho decorrênle deste Registro de Preços,
nas hipóteses previstas nos incisos I a )OI, XVII e XVUI do art. 78 daLei 8.666193,

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos pÍodutos decoÍÍente deste Íegisúo;

d) os preços registrados se apresentaÍem superiores aos praúcados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas ejustificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sextâ ou setima

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor será informado por correspondênci4 a qual será
juntada ao processo adminisÍâtivo da Fesente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado- incerto ou inacessivel o erdereço do fomecedor. a comunicação será feita por
publicação no Jomal Oficial do Estado/MÂ considerando.se cancelado o preço registrado a paÍtir da última publicação.

10.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos proços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura,
facultando-se a esta neste ciiso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

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

fomecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Atq a seu exclusivo critério, poderá suspender

a sua execução e/ou sustaÍ o pagamento das faturas, até que o Fomecedor cumpra integralmente a condição contratual
infringida.

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

a) Por decurso de prazo de validade;

I LI Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, stos diretos e

indiretos, tributos incidentes, taxa de administrâÉo, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
outros necessarios ao cumpÍimento integral cio objeto desta Ata de Registros de Preços.

JruâURMFRfé7íti<
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12. DAS PENALIDÁDES
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l2.l - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multas,
consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.6ó6193, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atÍaso até 05 (cinco) dias, múta de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6" (sexto) até o limite do l0'(decimo) dia multa de 04% (quatro por cênto), caracterizando-s€ a
inexecução total da obrigação a paÍir do I l'(decimo primeiro) dia de atraso.

12.2 Sem prejuizo das sanções cominadas no arl 87, l. Ill e tV, da Lei 8.ó66193, pela inexecução total ou parcial do
objeto adjudicado, o Município de São Bemardo, através da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar à Connarada multa de aré l00zô (dez por cenro) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular
no ato da feitura da mesm4 garantida previa e ampla defes4 sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3. l. Multa de ate l0% (dez por c€nto) sobre o valor adjudicado;

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar con a AdministÍação zublica Municipal

1?.4 ,{. licitante, adjudicatrí,ria ou contrataCa que dcixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manúver a propost4 falhar ou fraudar na execução do
contÍato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fÍaude fiscal, garantida previa e ampla defesa, ficará impedida de
licitaÍ e contrataÍ com o Municipio pelo pÍazo de ate cinco anos e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará
o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual periodq sem prejuizo da ação penal
conespondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmenle imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizerjus, acrescida
dejuros moratórios de l% (um por cento) ao mês. Caso a sontratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da
Prefeitura Municipal de São Bernardq ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinm) dias uteis, contados de sua intimação,
para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serâo encaminhados
ao órgão competente para que se.ia inscrita na divida ativa do Municipio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à
cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesla seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuízos que seu ato punivel venha causar ao Município de São Bernardo.

12.7 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contâdos da intimação
por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será descontado dos créditos
que esta possuiÍ com a Secretaria Municipal de Administrâção, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar

será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Municipio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação,
podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse ptazo encaminhála devidamente informada para a

apreciação e decisão superior, dentÍo do mesmo prazo

13. DoS ILICIToS PENAIS

l3.l - As infrações penais tipificadas nzl-ei E.666193 serão objeto de processo j
sem prejuízo das demais cominações apliúveis.

14. DOS RECURSOS ORÇÁ íENTÁRIOS

al da forma legalmente prevista,

14.l - As despesas decôrrentes das contratações oriundas da presênte Ata de Registro de Preços, correrão à conta de

dotação orçamentária do ano em cursq ou das demais que possam vir a aderir a pÍesente At4 ás quais serão elencadas
em momento oportuno:

I

12.3.2. Suspensão temporária de participâr de licitações e impedimento de contratar com o Município de São Bemardo,
por prazo de até 02 (dois) anos, e,

l\-
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1§. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

l5.l As partes ficam, ainda, adstÍitas às seguintes disposiçôes

I * Todas as alterações que se fizerem necesúrias seÍão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a

presente Ata de Registro de Preços.

II .- vinculam-se a esta Ata para fins de analise tecnic4 jurídica e decisão superior o Editâl de Pregão n". /2019 e

seus anexos e as propostâs das licitantes classilicadas.

III - E vedado caucionar ou utiiizar o contrato decorrente <io presente registro para quaiquer operaçao hnanceira, sem
previa e expressa autorizaçâo da Prefeitura.

16. D0 F0R0

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro dâ Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, como competente para

diriinir quaisquer questões oriundas do pÍeserlte contÍato, iirclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidr.rs

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

16.2 - e por estârem de acordo, as partes firmaÍn a presente Ata, em 03 (Íês) vias de igual teor e forma para um sô

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

Sào Bemardo-l\t{ _ de _ de 2019

MI,NCiPIO DE SÃO BEFNARDO

Secretários Municipais:

EMPRESA.

Sóci o/Proprietririo

PREGOEIRA

EQI'ÍPE DE APOIO

TESTEMUNTIAS:

CPF:

CPF
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PROCE,S§O ADIT4INIS'I'RA'I'IVO - CPL- P§ISB/MA
Contrâto n' ------------------- CPL- PMSA/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

CONTRÁTO QT]E ENTRE SI FAZEM. DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO Bf,,RNARDO/MA
E DO OUTRO LADO A EMPRESA:

A PREFEITURA MUNICIPÀL DE SÂO BERNARDO, Pessoa Juridica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ no 06.125.389/0001-E8 , com sede na Pça Bemardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÀO
BERNARDO - MA, dorâvante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por, -----------
residente e domiciliado na cidade de -- -, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para
celebrar com a ernptesa: ------------------------; Inscrita no CNPJ: ---, estabelecida --------

---------, residente e domiciliado na Rua --------------- doravante denominada CONTRATADA,
têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta ob.ieto do PP n' -----------*-*, e PROCESSO
ADIV{INISTRATIVO N' e da ATA DE RECISTRO DE PREÇOS NR. _que se regerá pela
Lei n." 8.666/93, mediante as cláusulas e condí@s seguintes:

CLÁUSIIÁ PRIIVIEIRA - DO OBIETO O presenre CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMINI§TRATWO N' CPL-PMSB, tendo poÍ objeto -------
lntegram o pÍesente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a PÍoposta da Contratada.
Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação âo edita! de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao

convite e a pÍopostâ do licitante vencedor.

CLAUSULÀ SEGUNDA. DO VALOR
O Valor global do objeto contratual é de R$: ), que inclui

\_,os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contralo.

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS RDCUR§OS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERIÊNCIA As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursos;

CLÁSULÀ QUÀRTA . Dos ACRÉSINIo§ E SUPRE§SÓES
A CONTRATADÀ fica obrigada a aceitaÍ, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se Íizerem
necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, ate 25Vo (vinre e cinco) por cento do valor inicial
âtuâlizâdo do contÍato, em observância ao art. 65 § 1' da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - Do PRAzo DE VIGÊNCIA
í\ ^-^^^-r^ ^^-r-^.^ ^-k^-Á ^- .,:^^- -^ .l^i- I^ -..^ ^--i--k.-^ - G-.1.. .- á -^ ái^ I I -^.{--,1^ "-.v P,!rv,,rv . Pvu!,,ev Jv,

prorrogado, após manifestação das paíes envolvidas, mediante Termo Aditivq conforme artigo 57, inciso I, da Lei n'
8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA sExTA - DA FISCALIZÀÇÁO
A fiscalização do Contrato seÍá efetuada por servidor designado pela Secretaria de ---- que poderá a
qualquer tempo, determinaÍ o que foÍ necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como orooor a
aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

(
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cr,Áusule sÉrnal - oo racAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal conespondente aos produtos adqúridos já a Nota Fiscal deve
está deyidamente atestada pelo SetoÍ Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do
atesto.

pAnÁCnenO PRIMDIRO Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancaria em conta corrente da COI{TRATADA do Banco -._-__ Agência --_-- Conta corrente ----
------, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

panÁCnanO SEGUNDO - Qualquer er[o ou omissão ocoffida na do€umentação fiscal será motivo de coneção por
parte da CONTRATADA e haverá, ern deconência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
defi nitivamente sanado.

PAR iGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fi sco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante
apresentação de Certidão negativa de debito CN.D. Bem como, manter conforme artigo 55 ilcrso )([ da obrigação da

contÍatada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obriga@es por eles assumidas, todas
as condições de habilitagâo e qualificação eúgidas na licitação.

PARÁGRAFO OUARTO - Â CONTRÀTAITE não pagará juros de mora por atÍaso no pagamento, cobrado aaavés de

documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições
contÍárias.

CLÁUSULA OITAVA . DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigênciq se houver aumento autorizado pelo
governo Federal .

CLÁUSULA NoNA . DAS oBRIGACÓES DA CoNTRATANTE
A CON'tRA'I ANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fisca.lizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contralo. Ao servidor designado,

compete entre outras úÍiga@s, veriticar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, cstado de

conservação e validade dos produtos, anotando em registro proprio todas as ocorràtcias relacionadas a

exwução rlo contrato dcter minandu o que for nc,uesvár io a rcguiarização rlas ínitn^s ou rlcfeitos obsctvados,

\-,, c) Fornecer a qualquer lempo e com o Máximo de prestezq mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informa@s adicionais, para dirimir duvidas e orientala ern todos os casos omissos,

d) As decisões e proüdancias que ultrapassarem as competências, do Íepresentante deverão ser

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

e) Receber o objeto do coÍrfato na forma do aÍt. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

cI,ÁtisULÀ DÉCTMA - DAS O ICACOES DA CONTRATADA
O pÍesente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou tÍansfeÍência, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

r) EntÍegar os sewiços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de

Sewiços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administraçâo, em estrita

observância a sua proposta e ao Anero Vl- observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do serviço para

representá-lo na exeürção do contÍato e prestaÍ esclarecimentos necessários ao servidor designado para

acompaúar e fiscalizar a execução do forn€cimento, e a SecÍetaria Municipal de Administração, quando

solicitado;
d) Observar o horário do t-' ' administrativo, compreendido entre 6fOo t as 12;00 como sendo o
horário administrativo para tÍatâr sobre o contÍato e serviç.os, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do contrato e de seus documentos
integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legisl
contrato:

para perfeita execução do
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l) fucar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terseiÍos, deconentes de sua culpa
ou dolo na execugào do contrato nào excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em t&c€ da
fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar, conigir ou srbstituiÍ, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que
se verificarern vicios, defeitos ou incorre{ôes Íesultantes da exec-uçâo.

CLÁSUI.A DÉCIMA PRtrvfiR,A . DA§ PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADd de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará
a CONTRATADA as san@s previstas na Lei Federal no 8.ó66193, aplicando nos aÍtigos 8l a EE.

PARi(GRAFO PRIMERO - O atsaso injustihcado no cumprimento do ójeto deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora mrrespondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao di4 sobre ovalor do fomecimento,
até o limite de loplo (dez poÍ c€nto).

PARr(GRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defes4 aplicar à CONTRATADÀ na hiútese de inexecução total ou parcial do ContÍato, as seguintes sanções.

a) Advertêncie;
b) Multe de l0 % (dez por cenlo) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensío temporáÍia de participação em licitação e impedimento de contratar com a

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
d) Declereçio de inidoneidade para licitar ou conúatar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes dâ punição.
e) As sanções preústas nas alineas "a", "C'e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alinea "b".

PAR(GRAFo TERCEIRo - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escritâ à CoNTRATADA
e publicada no jomal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluidas os casos de aplicação das
penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÁO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqúências contratuais e as previstas em lei.
Constituem motivos paÍa a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimçnto de cláusulas sontratuais, cspcoifioaçfics, projetos ou prazos,

\-'z b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da ór4 do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atÍaso injusúficado no início da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
Í) - a subcontratação total ou parcis! do seu objeto, a ossociação ds CONIRA.TADA com outrern,
a sessão ou trânsferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorpoÍação não admitidas
no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execuçâo, assim como as SecretaÍia Municipal de Secretaria
Municipal de Admini stração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução- anotadas na forma do § l'do art. 67 desta

t ei Federal n' 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauÍação de insolvência civil,
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estÍutuÍa da CONTRATADA, que
prcjudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimurto, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado CONTRATANTE e

exaradas no processo administrativo a que se ret'ere o contrato;
m) - a supressão, por paÍe da CONTÍIATANTE, compras, acarretando
do contrato além do limite permitido no § l" do an. 65 desta lei;

ESTADO DO MARAilHÃO
PRAçA BERÍ{ARDO COELHO DE ALITIEIDA No 862 - CE
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n) - a suspensão de sua execuçãq por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120
(cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade públic4 grave perturbação da ordem intema ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independenternente
do
pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e contratualmente impreüstas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, asseguÍado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optaÍ pela suspensão do clmprimento das órigações assumidas ate que seja normalizada
a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE decorÍentes
dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave pertuÍbação da oÍdem
interna ou guerra assegurado a CONTRATADA o direito de optaÍ pela suspensão do cumprim€nto
de suas obrigações até que seja normalizada a situaçâo;

PA&{GRAFO PRIMETRO - Os casos de rescisão contranral serão formalmente motivados nos autos do processo,

asseguÍando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRÀFO SEGTINDO A rescisão deste Conúaro podeú ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da AdministÍação nos cssos enumerados nas alineas 'e'
a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licilação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CúSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograms constante nos anexos planilhas orçamentáÍias, parte integÍante
deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO O objero do contrdo será recebido conforme Cláusula Decima. sendo que os serviços que
não sati sfizeÍem as condições citadas na propostâ e no edital serão recusados e colocados a disposição da CONTRATADA,
para serem corrigidos, dentro do pÍazo estabelecidos entre as partes;

PARIGRAFO SEGUNDO - A $irério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo prazo
para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2' vez; o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será noúÍicada para regularizar no prazo máximo de l5 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas

penalidades previstas no ArL t7 da tci no t.666r'93;

\-CLÁSULA DúCIMA QUINTA. DAS ALITRAÇÓES
Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas justificativas, no câso previsto no art. da Lei n" 8.666/93

CLÁt]SULÁ DÉCIN1A SExTA - DA PUBLICÂCÃO
Dentro do pÍazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em
resumo, do presente CcntÍ3to.

CLÁUSULA SÉTIMA. Do F0RO
O foro da Comarca de SÂO 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 lawado em
3 (três) viâs de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abarxo.

SÂo BERNARDo(MA).

PREFEITURA MUNICIPAI. DE SÀO BERNARDO
CONTRATANTE

I
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