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SISTENIA REGISTRO DE PREÇOS

l,loD-À-I I)-r-D!'pF-FG-ÃCr PP-!'S!'NíiLÀ,I - SP] N" 026/2019
PROCESSO ADMLNISTRATIVO N'. 201911001

íCortrata{ão, de empr€sa para forrecimeÍto de fardameníos, atrav€s do SISTE\Id DE REGISTRO DE FREÇOS,
destinados ao âtendim€nto das Secreta as da hefeitum Municipais do Município deSão Bernardo l,L.).

ABERTURA.: 03 de dezemb(o de 2019. as 08:00 horas.
Sâ1a da Comissâo Pel]nanerte de Lisitação NaPçaBernardo coelho de Alneida 863 Centlo Sâo Bemãdo-Ma

À Prefeihua Iv1üúcrpal de São Betrrado. Estado do MamÍúão, atÍõ/és do Plegoefa oficial desrgndo pela Portaria de jareiro de

2019, toma público, paa coíhecimedo dos interessadog que se encontra abeflo processo ücitatório, na modalidade PREGÃO

1-. PRESENCTAL SRP- PARA REGISTRO DE PREÇO. tipo MENOR PREÇO UNITARIO, o ref€rido Pregão seráregido pela Leir'
1o 520. de l7.lênrlhô ilê 20o?. ÍêJ,rlâmp,nlâ.lâ nêlô Dê.rêtô n" 1 555_ de 08 rle âs,-rstô de 2000. álteÍâdô nelôsflê.Íetôs nô f 69f dê

20 de dezenb(o de 2000 e Lei CompleÍnenta n'. 123,'2006 e pela Lei n' 3.666. de 2l de juüo de 199l. subsidiarianente, e aindq
pela-c condições e exigência,s estabelecidas neste edital.

os documentos de credenciamento, a declaação de atendimeúo aos reqúsitos de húiütação, apropasta de preços (snyelope 1.) e a
docrunentaçâo de habütaçáo (envelope 2) de1.'eráo ser e[tÍegues no ordereço acirna citado. até às 08i00 horus do dia 03 de dezeÍnb{o
de 2019, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de nâo ha/er expediente naquela data, oca-sião ern qne se dârá inicio ao

c1.ederci31nedo d,ls li.it:]ltêc Â a,x ,lÂmqie tr .a/linrênt^a .pJ-rinmtêr

I .1 - O presente PÍegâo Presencial - SRP tem como objeto a Conhalação, de empÍesa paa fomecimelto de t-ardene o, alravés do
sistema de regisho de pÍeços, destinados ao ateÍIdimellto das Secretarim da Prefeitura Mrmicipais do Mmicipio de São Bemüdo,
Estado do Maranhão.

2 DOS -.INEXOS

2.1 Faz em paÍte integ"nte deste edital, os anexos úairo. sefldo eles corlq)le rentares entre si

ANEXOI Te.nio de Referênciâ
ANEXO II - Fomúfuio PadÍto de Propostas de Preços;

ÂNExo Iv Modelo de Declamçâo (Enpregador Pessoa Juridica);
ANEXO V IvÍodelo de Declaxaçâo pea N{E e EPP
ÁNEXO VI Modelo de Declamçâo que flmrgre plenür}ente rquisitos de habilitação;
ANEXO \rII - Mimta de ConlÍalo.

3 DAPARTICIPAÇÃO

3.I - Podedo pelicipar da presente licitaçâo quai,§quer empresas lElúnente constittlida-§, do r no de atiudsde ve1 com o
dia 03 deôbjeto da iicitaçiúJ, coffonne o item 6 - Ane-r(o I Teuno de Referência e qte se apresentãe[r, aré à§ 08:00 h

dezemb{o de 2019 aPregoeira em sessâo pú1ica no elrdereço constante no preànbulo deste edital:

a) os docunrentos de credenciafireÍrto, em sepüado dos eüvelopes 1 e 2;
b) à decluâçâo de que aiende aos requisios de habilitaçâo pda paÍticipa do presente procedimento licitatódo, c

anexo, an separado dos envelopes I e 2;
c) apoposta de preços (erveiope 1);

d) os documentos de liabilitação (envelope 2).

modelo

3.2 - Não podeÉo participar desta lidtaçio as empresa§:

3.2.1 cuja falârcia teúa sido dec1etada, em consüso de credores, em dissoluçâo, em liquidaçâo e eÍIr conúrcios de empresas,
qllâlquer qrre sejâ sua lorma de .onstiruiçáo:
:.:.: ' que por quaiqueÍ moúvo teúam sido óecia.radas ini.ioneas por qraiquer orgao <ia atiminisnaçao rróüca túeta ou inciÍeta-
Fedeml, Estadual ou Mmicipal regido pela L ei n' 8.666/93. salvo as Jà reabilÍadas.
3.2.3 é yedada, a partir dahúilita4âo, a manúençàb. aditamento ou prorrgaçâo de contralo com onpresa qlre veúa a çontatar
empregado que sejam cônjuges. comparhekos ou paelltes ellr lfuúra ret4 colateral oupoÍ a.firlidade, até o terceiÍo gÍar, inclusive- de

ocupates de caryos de direçâo e de assessorefle o, do poder público mr[ricipal.
3.z.rt eÍnpÍesas que nãô terlhün o C]'IAE (Classificaçiíc Nacional de Atividades EconôÍnicas) compalivel corn L-l objeto da licitação.

t---
I

] . DO OBJETO
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1 DO CREDE\C]ÁIIENII7

4.1 No local, data e hora indicados no preâmbúo deste edital e na pÍeseÍrça do PÍegoeir4 será realizado o qedenciament(r do
interessado ou seu representarte legal. Põ'a tarto. obúatorianente. seránecesáda a apresenta4áo dos seguintes docülentos.

4.1.1 - Ato constitutivo. estatuto ou contÍâto social em vigor. acomparúâdo da alteÍaçb/aditivo eventual dâ gerência da sociedade,
e demais que se ach'a perúlede, ou aio co[s'riiuiivo consoiiriair', riwidanerrie regisüarir,, ern se lraiario tie socjedãles uomerciars,
e, no czso de sociedades poÍ açôes, acoÍnpõúado de docüÍnentos de eleiçôes de seus admmístradores, quando o licitânte for
representado poÍ pessoa que estatutadarnente terúa poaler para ld], comprovando esta capacidade juídica

4.1,2 PÍocuração panictrlar ou carta de cÍedeÍrcianent.r. com fir:ma reconhecida oodendo ser utilizado o múelo anexo a este edilal.
estabelecendo podercs para representar o ücitante, expÍessünqrte quanto à formúaçár de lmces verbais e a praticar todos os demais
atos inerentes ao Prep,ão, ar;ompa[üada confoÍme o caso, de um dos documentos citadGs no súbíem 4.1 .l:

.4.13 - ConpÍovar o seu enquadrfirenlo como N4iüoeÍrpresa ou Erpresa de Pequeno Poíe, mediarte apresedação de Ceflidão
expedida pela Junta Comertrial, nos termos da hNtruçâo NoÍnativa n" 103 de l0 de abril de 2007, ex?edida pelo Departanento
Nasional de Reíarsao de Comércio - DNRC, a CeÍidto Simplificada e especifica do ano em exercicio exigida somente paa
mi.ÍôêÍnnÍesâ e ê.Ínorês2 dê nêflrênôÍ)ôrtê mrê lê-flhâ inrên.À,r ílê .nmnrovrar se:r mÍrrraíhrmêntô êm rrm ílns ílnis rppimes orr utilizar
e se beneficiaÍ do tratanent r difqenciado e favorecido na presente licitação. na foma do djspsto na Lei Complementa: n" l 2l. de
I4N2l2006, COM DATA DE EMISSÃO APARTIR DE MAIO DE 2OI I,

4.1.4, Para fins de confirmaçâo de prderes paa súscÍevê-la, ou ainda cópia de raslado de procuaçár por instnnnenlo público, na
hiÉtese de repÍesentação por meio de prepostos:

I t ô rmrNênrmrp áq l;rir,niê trêsntê À sêsâ^ dê\,aú mirÉ,r r DrÉ,rêiâ 
^ ãônhrmr^ ilê trÊ;m.iànênt^ ir,niffianrê r.rm â

respectiva cédúa de id€ntidade ou equivalente e CNPI da enprcsa aluâlizado. bem como a declr4ão de atendimento rcs requsitm
de habilitaçào, em sepaado dos envelopes "Proposta de Preços' e "Doflúnartos de Hâbilitâção".

43 Os doclrmentos necessários rc cledencianeflto poderào ser apÍesentados em original, os quais farib parte do procesxr
licitatódo, por quálwer processo de côpia desde que autenticadapm cafióno competente, ou conferido pcIr membrros da eqúpe de
apoio. inclusive o Pregoeinno decoÍrer da sessto de licitaçáo, ou publica{áo em óÍgâo da irprensa oficial. rrbsen-ados sempre os
folhô-lirr . nÉ?^.,1ô r,.lt,t o,t a.

4.4 - A cada tcitõúe que prticipar do certaÍne sera permitido somente run representante pam se manifestar em nome do
repÍesentado, desde que artorizado poÍ docrmrento de habiÍtaçào 1egal, vetlada à puticipaçtu de quâlquer t eÍessado representando
mais de um ücitante.

4,5 A lrão eresentaçâó ou incorÍeçâo de qualquer docuüento de úedenciaÍnelto. bem a-ssim o nto coÍrpeecimeflto do licitalte ou

envelopes podeÉ (&r) assistiÍ apenas como ouvinte (s). não podendo rubricar doqunentoe ou fazer qualquer observa4âo em ata ou
mesmo de se meufestar ou interferir no desenvohims o dos tÍabalhos, ressaltando que qu{do a docElenta4âo de credenciaÍLento
est.iyer. por leso, den[o de quaisquer dos envelopes ( I ou 2 ), o respectivo envelope será €n[egue ao licitaÍ]te que estará aúrrrizado
a abri-lo e rettá-lA [acrandoo em segúda uma vez que cüado documento se encontÍano recinto. com o intuilo de ampliar aüsputa

4.6 Na a$ência de credenciaÍnento, serà) mantidos os yaloÍes apresentados Íta ploposta escriLa paa efeito de ordanaçâo das
pru|lsb Y i1Púdld w r'lErur ltrE§u.

4.7 - recomerrd+se que üldos os represqrtõrtes dos jicitaÍrtes peÍlaneçan na sessab aré a conchrsâo dos procedimentos. inclusive
assinmdo a ala rcspecúla sob pena de decadocia do direito e recürso.

4.8 Após o credenciamenúo, a Prr8oeira decla'ã'á a abeítrd da sessà e oâo inais seÍfu a(tnitidos Ílovos ÍrroFmentes.

J Lr-l rnu|us Itl utt !-K]J\.uõ

5.1 A Foposla de geços deverá:
5.1 .1 ser apresentada em envelope laclado, trazendo em sua pa e extema dizeres como os seguintes

Á Prqoeira da PreÍciboq MuÚielpal dc São Bínardo
Pregão PrÜetcial SRP n" 026/2019
Proc$§o Admot strdat'o n'. 2úittitni
Env.lope I PROPOSTA DE PREÇOS (ro2ão social d! nome com.rciúl dr) Ucirait e aúeruço)

5.1.2 - preencher, necessariünente, os seguintes rqlúsitos:
a) ser datilografada ou irnpressa xrarés de edição eletÍonica de textos:
b) ateflder às especificaçôes mínimas do objeto, confoÍme especificaçôes constantes do Anexo I

)
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(rLUIEI rrdLlrErrruuusu!uEr\uLurt4d.,ucPrE\uururdrpcBn ,u{esus ur{!§ru§. tdô E uErrdrs c !.uÉus
peÍtinentes;
d) estã datada e assinada por pessoajuridicamede húilitad4 de aceitaçto tacita.
e) mrÍnero do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outxo estabelecimento da li.citãrüe que emiúá a nota fiscal refetente a

execuÇâo do serviÇo ora licitado, indicaçáo ess4 indjspansável pra efeito de emperúo da despesa e realüaçÍio do pagarerúo nos
termos deste edital:
5 .2 - Nto seú aceita oferta de prodúo com can-acterísúcas diferentes das indicadas no Anexo t deste edita.l

.5 -3 A 4reseniação tic pmpostas rmpüciu-a pienà úeitaçi,, pr pifre da üciizuúe, da condiÇões esiàbelecidas neiie aiiíal.
5.4 os preços @resentados devern:
a) refletir os de mercado no mom€Írto;
b) compreender todas as despesas incideltes sobre o objeto Ucitado, tais como impostos, taifas taxas, fretes, seguÍos etc.;

c) a falta de assinatuxa e/ou rúrica na proposta podera ser sugrida pelo rqoreseÍúate leal da licitante no cuso da sessao.

d) havmdo diveryência entre valoreípercentuais grafados numericrnante e os grafados por extenso, seÉo considendos válidos os

!€lc,res por extenso;
e1 ul(iicaçào dos ddos barcrios da peswa juntiica lagencia. conta coÍrente e baÍlco]. A iaita de rai infonna{ao. po<ierá ser upn<ia
posterioÍmente, caso o licitate veml|a se setr vencedordo certrne;
5.5 - o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a paÍtir dr data constante rc subitem 3.li

\/ 5.6 uma vez abeftas õ propostas, não seÍâo admitidos cancelanentos, retificações de valores, alterações ou altemativaÂ rlas
.ôní1i.ôes/êsne.i1i.â.ôês êsti rlâílâs Nãô se.râ.t c..rnsiíipÍâílâs as nÍomstâs flre .ônlênhâm mfÍelinhâs p.rnenrlas. resrrras ott lmrr6es
qüe nâo eslejarn Íessalvados;
5.7 o nâo âlendimento de quâlquer exigência ou colldição deste iterl obseÍvadas ss condições pÍevistas no subitem 14.6 e 11.?

deste edttat, urpücarà na descl6srücaçb do licltante.

6. DA HABILITAÇAO
A Prqoeira da PteÍeitura Ma clpal de Sãa Bqnqrdo
Pragã. P|e:enc!!t! 9P! 

"-' 
026./20!9

Proc,§so ÁdrnlrrlsttüÁ'o n'. 20 I 91 I 0O)

Eflwlope 2 HABILI.|ÁÇÃO taio soclal ou ruúnr conerctal do ticila t e cndcrep)

6.1 - Todas as hciretes, incluúve a microempresas de pequano pode, deyerÍh apresen[ar a doünnentaçto d€ Habilitaçâo que

deverá seÍ entÍegue sm 0l (uma) úa no ENVELOPE N 02, deúdanente fechado e núricado nr fecho, contendo os docuÍnentos
deteminados no item 7.3 d€ste edital.

6.2 EnceÍrada a etapa competiüva e o(denada as ofertas, o Pregoeira pÍocedeú a abefi[a dos envelopes conteldo os docufirenlos de

habilúaçâo da licitante que aFesentou a melhor proposta procedendo a sua habilitaçào ou inabilitaçtÍr.

6J. Rclativos à habilitação jüridlca:
a) - Regrsbo Comercial, no ca-so de empresa indiüdilall
bF Ato constituúyo, estdúo ou contÍalo social em yigor, deüdallellte registrado, eÍn se tratando de sociedde comerciais. e, no

\-/ lov uv Nçr!uú!. Pvr stulr, &unry !u! sw vrlrYau u! .!ur

b.l) os docurnentos em q)reço dever'e estaÍ acoÍrpmiados de todas as úerações ou da consoüdaçiil respectiva
b.2) Cenidão sunplificada e Especlfica daJUNTA CoMERCLA.L
c) - IÍsüição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompaúada de prova de diretoria qn exercicio:
d) - Deüeto de artorização, em se trúaldo de enpresa ou sociedade eshangeim em fimcionãnenúr no pâis e ato de regis[o ou
autorizaçrio paa funcionrnaüo expedido pelo orgàJ competerúe, quando a úüdade assim o exigir.
e) Alvaá de localização e fmcionarlento eÍnitido pelo Poder Execurivo Municipal.

6.3.1 - Relatlvos à Regularldade flscal
a) Prova de Inscriçáo no Cadaslro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ):

b) kova de inscdção no Cadõto de ConlÍibuintes Federal. Estaóral e Mtmicipal. se houver relúivo ou sede da licitante. peflinente

ao seu rano de atiúdade e conpativel com o otrjeto da ücitaçâo:
c) Pmvade Rqlnlaridâde pua com as Fazendas FedeÍâl, Estadual e Mrmicipal do domicilio ou sede da hcitsnte, ou out a eqúvalente.

na fsrma da lei:
c. i .) iiu pir ie da prova rie rcguiaririaie par a clrtt a Firzcr«ia Fetita ai:

. Cefiidâo Conjmta de Tributos Federais e quanto à Divida Ali\la da União
c,2) faz parte da ftrova de reo;ulae'idade pra cq1 a FazÊnda Estadud:

r Cenidâlr Negatí'a de Débito Fiscal (<JND)
. Certidâo Negativa de lnscriçft) na Divida Aúya

c3) faz pate da prova de regulaidade com a Fazenda Muicipal
. Ceaidto quaúo à Diúda Aüva do MunicÍpio
. Ceaidâo Negati-a de Débitos Fiscais relalivos ao tributo ISSQN

il) CRF - C.iífi.adú de Regúáridt{lE dú FGTS, coiii validarle iu riaió de 4nessrüaçã(i da piutrosta.

e) CNDT - Ceíidão Negarí'a de Débitos Trúalhislas - CNDT, enl cumprlmerto à lA 12.4402017 e à R€solucão
Admlnlstratlva no 1,4?0/2011, expedido pelo poÍtâl do Tribmâl Superior do Trabalho, www.tst jüs.br/certidtu. úualizado o at.:9.
V daLei 8.666,93.
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63.2. QUÀLIFrcÂÇÃO TÉCIiICA:
a) Coqnovaçtu de aptidtu paÍ-d deseÍr4)erúo de ati!,rdales peÍtinertes e coÍnpúveis em c{Írcterísticas com rr objeto da ücitação,
mediante a apresmta{ib de atestâdo fomecido por pessoajurídica de dteito público ou privado, devidarneÍ}te recoúecida firma ou
autenúcado em cütório ou pela CPL acompanhado de nota fiscal.

6.33 Relativos à qualiÍicação ecorômico Íirânceira

a). Crr{iriãô Negaüva rie íalência eConcorriaia erp«Iitia pelo riistriiruidor ria sede da liaiiante. úu de ereorçào paírimoniai,
emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entÍega dos €nvelopes.

b) Balalço Patrimonial e demonstrações contabeis exigiveis nos termos da lei, que comprovem a boa situaçâo ftnarceta do ücitarte,
vedada a substitúcão Dor balancetes ou balancos Drovisó'rio§

! O balanço deveú estü assindo por profissional deüdõnente r€gulõ jurtrr ao seu conselho de Clase e se apesentar conforme
abalro: e comprovu a boa situaçàl finmceird tia empresa ücitante será demonsuaia araréB de indce frnmceim, utiiizüldo a iormúa
abâLxo, cujo o resrltado deverfo estaÍ de âcc,rdo com os valores estúelecido-s:

\-/ ILc= Atiro Circulante > I
Prssi\/ô air, rrlânrê

.0

ll,G= Ati!'o Ctcúalúe + Realizável a l,ongo Prazo :- [.0
Pir.ssrvo Clllculante + Ex8lvel a Loflgo trazo

11) SeÍâo considerdlos aceitos como na forma da 1ei o balanço patrirrurnial e demonsh'açôes contábeis assim Enesentarlos

I - put'licad.'s ellr Di3lio Of,c1a! .u;
Il - publicados em jomal de grande circulação ou;
I II - registrados na Junta Comercial da sede ou doÍnicílio dâ licite eou
IV - por copia do Livro Diário alteflicado pela Junta Comersial da sede ou domicilio dâ ücitante, rta forru da n{ ni 65 do
DepaÍtarnento Nacional do Registlo do Com€Ício DNRC de 01 de €osto de 1997, õt. 6', aconparüada obdgaloriüleÍlte dos
Temos de Aberhua e de EncerÍanento. Quãdo for apresentado o original do Diário, pa-a cotejo pelo Prego€ a fica dispensada a
inclusàr na docummtaçâo dos seus TeÍmos de Aberhrl-d e de Enceramento do LilTo em qu€stâo.

i2) Quando o balmço patrimonia.l eúver enceÍado há mais de 03 (três) meses da data de apÍesentaçâo dos documefltrs, lx)deÍá
apr€sentllo atualizado dÍavés da vaiação da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) do mês do encerEnento, de!,endo indicar a data
da úralização.

f.3) As eÍrpresas ü]m menos de um exeÍcicio financeiro devern cuÍnpdr a exigência deste item medieüe apresentaçào de Balançrr
de AbeÍtura ou do ultimo Balanço Parimonial levantado. conforme o ca-so.

14) Aos deÍnais tipos societfios, a Comissáo de Licitação podeÍá solicitaÍ a qesentação da cópia do terrno de abertüü e de

enceÍaÍnento do lirro diário, devidünalte registÍado pelo óÍP'áo de reBisho de Comercio. onde é efiÍaído o balanço patrimonial,
para fins de cornprova{áJ dâ iJúormaqóes

g) Certidão srÍÍpüficada da Jlmta Comercial do Estado dtr Mararüàr - ruCEMÀ de acoÍdo com o ad 1o do decreto no 21.010/2005,
pam empÍesários e sociedades eÍnpresadais do Estado do MüarúàJ, ÍefeÍente a esse amo.

h) No caso em que a sede da Licitante seja em ouha lJnidade de Fedemçito, terá que apresentax a certidão simplificada da Junta
comercial do Estado. sede da eÍÍpresa

h.1). Deverá conter o Selo da habilitaçâo Profissional - DHP e/ou arexar o CeÍtificado de Regularidade Profissional,
expedida pelo Conselho Regional, e delrtÍo de sua vúdade.

ll.rJ. r cl'lllo oe alclrtIIa e e[lccllimrclll(r

63.;l Os ücita es f.firecedorcs deverfo mexü n(r envelqDe de Húilitaçáo o)ocumeirtaçâo
devidanente assinadas pelo represeftade legal da ernpres4 sob as penalidades cabiveis, de que:

). declda.ões

a) Declaa inexistência de fúo superyeniente impeditivo de habiütaçào, na fomra do 4fl. 32 § 2'. da Lei 8.666/93 (modelo anexo)
a.l) No câso de micro-eÍnprcsa e empresa de pqlueno pode que. rlos termos da LC 123/2006, possut alguÍna restdçilo na
docwnentação referente àr€ularidade fiscal, esta deverá ssr mencionad& corno ressalva na spracitada declaração;
D) uecia-a que nao possui em seu quaÍo rie pessoai enpregaio (sl coln nrmos rie tu mm. em trúaúo nntumo. pengGo ou
insâlübre e menores de 16 anos, em qualquer rúalho, salvo na condiçâo de 4rendiz, a patir de 14 aÍIos nos teÍmos do Aí. ?',
YYYIII. dâ Cônsrirrifên Fe,lera! ? Arl 27 V. da I ei 8.1566q1 {modelo ate\ot:
c) declaraçár daprópria empresa de que náo existe em seu quâdÍo de sflrpÍegâdos. servidc,Íes púbücos exerceÀdo fimçôes degeÍencia
administraçàr ou tomada de decisão. (modelo anexo);

I L._
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sÃo BER ALIDADE

rE( tàÀar rus d llaulljtd\ áPr 6Ellrtrius PUr qudqucl p, urÉ5w w !u],,d d E, rlL i,M rD, r ú, un,,
corpetente ou publicaçb em orgtu da imFensa oficial, obsen alos serpre r.\s respectivos pmzos de validade; rÉo poder'ao ser un
hipótese nerúuma aÍeflticada por seÍridor desta Comissto.

6.5 tod(§ os docuÍnentos @resentados pam habilita{ão devenÍJ esta em nome do licitante, com o nriÍnero do CNPJ e,

prefercncialmefi€, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguintei

ó.5.1 se o iicrianie lor à mnlnz, iodos m iiocurnen[os devirão esiã cún o númerô do Ci.iFJ da maiiü, ou;

6.5: - se o licitãrte for a filial, todcs os documentos deyeaao estar com o m]]rlqo do CNPJ da filial, bem assim quanto ao CeÍtif,câdo
de Regúaridade do FGTS, quaÍdo o licitante terüa o recolhimenlo dos encaBos centmlüado, devendo, d€sta fonna. àpreseúaÍ o
docunento comüobatódo de flÍoúaçào para a centlalüaçâo. ou:

6.53 se o licitõte fü amatdz e o fomecedor do bem for a filial, os docuÍnentos deverão seÍ apresentados com o rlúmero de CNPJ
dâ mariz e da filiú simrfuaneanefle:

6.5.4 serào dispensados da apl€sentâçto de documentos com o mrÍnqo do CNPJ da filial aqueles documurtos que, pela pÍopria
nalrrleza foreÍn erniúdos sonente em nome da matrü:

7 DO PROCEDITIENTT)

7.1 -.No dia, hoÍa e [oca1 designados neste instÍúlentlo, na presença dos intercssados ou seus representmtes legais, O Pregoeua
receberá os doermmtos de cred@ciaÍneflto. a de.laraçfo de alendimefto aos requisitos de habütaçào, e os envelopei contendo as

propostas de geços (envelope l) e os doflmentos de habiütação (env€lope 2);
7, - Áôôi§,lq 1lôra mrrâ,lq ntrhrrm Á^f,rmn1^ ê/ôn Õí n^§tr sprln rprahi,lns naln prmnair* npln nrp rp tê.^mm.lâ 

^nÊ 
t,rá^§

os interessados em puticipar da licíação estejün Íro local des8nado 15 (quinze) minutos antes do Íefeddo horário, bem ccrmo de
propostasrdocumedaçâo que não se façan aaompaúa de representalte do licita[e deyidãnente qedenciado:

7.3 após a verificação dos docuÍnentos de credencianento dos representaltes dos licitantes. selão úeÍ1os primei-ranente os

envelopes contendo as pÍopGtas, ocasíáo eÍn que será procedida à verificaçát da conformidade dâs proposlir-s com (x Íeqúsrlos
estabelecidos neste editú com exceção do preço, desclassificdo-se as incornpaliveis;
7.4 - no cuÍso da sessão, dentre as propo§1âs que atenderem aos rqlúsitos do item aúedot o altor da ofslla de valor mais bairo e

^" ,1.. ^f.i-. .- -.o/s. -i; rno4 /io2 -^, .6í^\ úF;^rôô Àô!ôlô lú;ârri. f..- -^.,^" 1.-... ',.'+.i. . -.^*"i'. " .- '-l^-""
distintos e deüescentes, até a proclana{à) do vencedor,
7 .4 . I a oferta dos lances deverá ser efetuada no mometrto em que for conferida a palã!.ra ao licitante. na ordem decresceÍrte dos
preços:
7 3.2 - dos lances ofertados não caberá Íetataçáo;
7.5 nâo hayeÍIdo pelo menos tsês ofertas nas condiçóes definidâs no subitem mterioÍ. poderão os aÍores dâs melhores propostas.

ate o mâximo de três, oferecer novos lances verbas e sucessivos. quaisquer que sejm os preços oferecidos llnvendo qnpate nesta

r!!§Y!ruo§',,

7.6 - €mr seÍluida seú dádo inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponortes, que deverk) ser fomulados de forma
sucessil"a- em valotes distintos e decresçentes:
7.7 o PregoeiÍa qmvidará individualmente os licitantes classificados. de forma seqüencial, a ryresentaÍ lances vertrais. a patir do
autor da proposta classificada de maior preço e os demais. em c,rdem deüescente de valol
7.8 - a desisrênc1a em ryreseÍrtff lance veôal, quando convocado pelo Preoeira, implicaú m mirutençÍb do útimo preço
apresentado pelo licita e, pâra efeito de ordenação das propostas;
7.9 aa*, iiãa, se aÉái;eii iarices veôais 1-i iujús us ii(itãjiteú, ;erá veriíir,ria a co,u"oiiiiidaie ei.tie a prop*ia ÉsÉiiia dü iiieiril
preço e o valor esrimado p a a çoÍrll-ataçrc:
7.10 o encelramento da etapa conrpetitiva dar-se-á quando, ind4ados pelo Pregoeira os licitântes múdfestarem Eeü desinteÍesse

em apresentr novos lúrcesl
7.1I - declrada eÍlceÍrada a etapa competitiva e ordemdas as ofeflas, de acordo com o menor preço apÍeseÍúado, O Pregoeta
verificará a ocorência do empale previsto no item 10.5 deste Edital, para em segúrla. e-xaminar a aceitabilidade da primeta
classificada quflto e objeto e valor. decidindo motivadanente a Íespeito:

de húilitasào apenas do licitarte que @resentou a melhor proposta. paraverificaçâo do atendimento das

?.l3 no caso de inúütação do proponeÍlte que tiver apresentado a melhor ofert4 serib aralisados o
do lisitânte com a proposta classificada em segrmdo lugar, e assim sucessivaÍneÍrte, até que uÍrl ü
panicipa"Ín da etapa de lances vedrais, atenda àrs condiçôes ft\adõ neste editali
?.14 n6 situaç(5es previstas nos subitens 7.9, 7.1 I e ?.13, O P!€oeúa poderá nego.iar dtetãnente
seja obtido preço melho4

adas no edit.al:

,.li venicadro o aendimmlo dâs exigencras tiraias neste editú sera cia-ssiicaria a orciern dos ücitanrcs sendo decia-rado tencedoÍ
e adjudicatário aquele que ocupa o primeiro tugar, sardo-lhe adludicado o objeto do cenane:
^ l6 ô Prepmira mãnlpra cm sflr nrxler os Fnvpl,T)pç.lôs dmâi( L.ilâflrês Colllendo ,,'S ' Docullrmlos de Hahüla{ao . d'araÍlle
pmzo de \lalidaje das FJposlas (60 dias a contar da apresentação no certõne). AÉs, õ qnpresas poderâo retirÉ - 1os no prazo de
-10 (b:iÍúa) dias, sob pena de inúilizaçâo dos mesmos. Os licita es que nÍiJ se húülarem püa ofeÍtar lances verbais frcderár. ao

a(rn

habilitáórios
âqueles que

pam que

PI)



PM .FOLHAN'

PROCESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN

ALIDADE 5ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENT

!ttrJ r r,lr. a z,J!.Jor, r,vt,l_aJ(,
Hsfu BE

'luc rúu rdtd llrdurYsra\du uY urc'tusr\au rE§pçruvu§
envelopesi
7.17 - da Sessâo Pública seú la\,,rada da ciÍcrnstanciada seÍldo esta assinada pelo Pregoeim e por todos os licitantes pÍesentes.

8, DO RECEBIMENTO
8.1 De acordo com a necessidade ver:ificadâ pela seqetaia rqúsitmte" e seguintes do Anexo I - Tenno de Refú&rcia desle

Editsl.

9. DO REGIS'|RO DE PREÇOS
9.1 O Sistema de Rrgisfo de Preços é üm conjmto de Focediment(rs pa'a Íegisho fonnal <Íe peços relatjvrx à gestaçzi) de

serviços e,'ou aquisição de beru, paa csnbalaçô€s fuhuas dâ AdniniskaçãJ hülic4
9.2 a Ata de Registro de Preços é llln docuÍnento vinculativo. obrigacional com as condiçôes de comoromisso pra a fuhrra
contÍatação, inclusive com preços. especificaçôes técnicas. fomecedoÍes e óIllãos paÍtisipmtes, corfoÍme as disposições contidas
neste insmtmemo çonvocatório e nâs respectiws propostas aduzidasl
9|J órgrc Gerarciarior e todo orgâo ou entidaie da Ádminisraçâo Púbiica Íespoisávei peia conciuçào do conjmt.r tie
procedimentos do prcseÍlte ceÍtaÍne licitatódo, bem como, pelo gerencianento dâ flürÍa Ata de RegrstÍo de Preços;

9.4 - óEâo Paticipante é tülo óÍg&, oú entidade da Aüninistração Púbüca que participa do procedimento lícitatório para RegistÍo
de Preçog bem como itegrante da futura Ata de Regisko de Preços;
I5 ô ()rpâô (ipÍê-Í.iâdôr drr Í|Íêsmlê Rê.rislÍô de Prceos seú â PÍefêihrÍ, Mrlni.inâl dê Sã1 Rcmârdô âlÍãvcs ílâ Sc.Íêlãriâ
Municipal de Administraçâo e setor de CoÍnpras dâ PÍefeitüra Mlmicipal.
9.6 o present€ Regisho de Preços terá validade de 12 (doze) m€ses a coúar dâ dâla de a-§sinatum e pubtcâção dâ respecüva Ata

de Regrsho de Preços:
9.7 - a eístência de Registro dePreçosllto obflga a Administra{ão a fi.rrn as contralaçôes que deles poderão ad!'rÍ, facútando-se
a realizaçâo de procedimento especifico par-d a aqúslçâo Fetendida serrdo a.ssegurado ao beneficiário do registÍo a preferência de
lomecimento em iSualdade de condiçoes:
q C - À§1ê peish^ dê pra.^§ dÍffi1ê e1, r;ôÂh.iâ lm,]trá sar ntiliza,ln rmr nral.nê. Átuâ.t ãâ AÁminisrrâ.ôô Êihlir, Eú,ltral

Federal e Mrmicipal. indeperldeíteÍrente da condiçâo de órgão põticipante do pÍeseÍúe ceÍtãne li':itatório. mediante prérÍa consúta
so óryâo gerençiador. o qumütáivo decoÍente das adesôes à ata de Íegisho de pÍeços nâo p(]derâ e-xcedsÍ. ra totúdade. rc dobro
do quantitativo de cada item regishado na ata de r€gistÍo de preços pam o óÍgb gereÍIciador e pam os óÍgà)s p ticipantes,
indepsndenteÍnente do númerc de óBãos nà) participartes que, desde que devidaÍnente comprovala a valta€ieÍn e o crmrprimento
das exigências da legisla,çtu vigente;
9.9 hornok8ado o rcsultado da licitaçato, a cerência de Contratos da kefeihrra Murticipal, respeitda a ordem de classificaçrio e

- ^rrúriáôá- ,-l- Ê^-ô.J&-ô - §eôú -ótána,t^§ .-ô! ,r,-õ+ .-§ n.ii.,,1--" --- --i-.6,m 
,1. 

^ 
ra ,lo Dociqk^ ,1. D.-.^" -^ ----

de 05 (cinco) dias úeis. a qual se corutitui em cornprr.rmisso fomal de fomecimeÍúo nas condições estúelecidas, observado-s os

requisitcs de publicidade e ecouomicidade:
9.10 a Ata de Registro de PÍeços poderá sofrer úeraçoes, obedecidas às disposições conúdas no art. 65, da Lei L666i93.

10 DO JI'LG+IIENTO D-.Lg PROPOST,IS

r^^ :hD i'mrirv,r L.LaullLdtou ! Yvru^rrL1u,!r,r! q!ótv1ru ltlrsu

3.55512000i 10.2 serao desclassificad6 as propostas que nâo alendam as exrgências e condiçôes deste edital;
10.3 - será coruiderada mâis rãúaiosa]]ara a A&ninistmçâo e, corsequ€ntemente, classificada em primeiro lugõ, as propcdas que.

Eatisfaz endo a todas as exigências e condi@es deste edital. apresente o pÍeço máximo aceitavel pela AdministÍaçâo.
10.4 har/endo absofuta igualdade de valores efire duas ou mais propostas classificadas, eos os lances veóais, se for o caso, A
Pregoelra pÍocederá ao dessnpate, atlavês de sorteio, ra forma do disposto no § 2" do ütigo 45 da Lei n' 8.666/93;
10.5 seni a-§eguada como critério de desempate. preferência de coltralação pra 6 micÍoenq)resas - ME e empresas de pequeno

purrY crr, r'us §çéu
10.5.1- eltende-se por empate aquelas situaçôes em que a-§ plopostas apreseÍúadâs pelas microempresas e empresas de pequano

poíe seian iguais ou até 5olo (ciÍrco poÍ cento) $periores à proposta mais bent classificada
10.5.2- ocorendo o empate, procedeÍ-se-ádâ seguinte forma:
a) a micÍoempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será conrocada para apresortar nova propo
máximo de 5 (cinco) minutos 4ós o enúerramento dos lances, sob pena de preclusão:

b) nào oco[endo a co rataçâo da microempÍesa ou empresa de pequeÍro pofie, na fonna d]a leta " a' deste item, serfu con
irs rcrrurrÀccIncs quc lxrrleruura se erquailurr na iúpotese do suüircrrr iú.i. i. rta Lirdeflr ciiusiircaróti4 paa o elcruicitr
direitol
c) no cõo de m;riYalfucia dcs l.alores eresentâdos pelas microempresas e enpresas de pequeno poÍle oJe se encontxem nos
intervalos estabelecido rlo b-utitem 10.5.1, §eÉ realizado soÍteio entÍe elas paa que se identifique aquela qu€ primeiro poderrâ

apresentar melhor ofena;
d) na hiÉtese da nto-conhatação nos temos preyistos na letra "a' deste iteÍrl o objeto licitado será aljúicdo em favor da proposta
orEinúnente veÍrcedora do ceÍtame:
et o ciisposro nesre irem somenre se apiicam quarcio a meihor.rr'ena iniciai Bo LiveÍ sldo apresenrxia por microeÍnpÍesa ou empresa
de pequeno poÍe;
1O51.rofaq:'d?dlvelEerciaenúeoYal,Tnr"rm?Í_in.)eôp1rextensoinfrrmerlopeln[í'ilanle.pÍevale.êr;êslêriltirnô.eêntrên
valor unitário e o global se for o caq prevalecerá r.r valor unitfoio.

11 , DO DIREITO DE PETIÇÃO

I

),
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I 1.1 No pmzo de até 02 (dois) dias úeis üúes da data frxada para recebimento das propostas, qualquer pesoa poderá tomar
pÍoüdências ou impulrta este instnrmeÍrto convocala'ro, cuja petiçáo deverá ser didgida aPregoeira
l1.l.l - cabeÉ a PÍ%oeüa decidiÍ sobre a peüção no prazo de 24 (vinte e quatÍo ) hora.s:
I 1.1.2 acolhidâ a petiÇão confa o alo convocalórío, será designada nola data para arealizr}{âo do cenzrne;
I 1.2 - declaado o vflcedor do ceÍtane, qualquer licitante poderámanifestar imediata e motivadmrede a intelçâo de recorrer, com
registro eÍn ala da sintese dãs su6 razões, quãrdo lhe será colcedido o pmzo de 03 (três.] diâs úeis para a apresenta{ão das razões
do recurso, poiiendo jurú'ar menrcriais, Êçuxio os demais iicitiurles deuie iogo triimarlos pira ryresenier conira razôeÉ iÍn igual
número de dias. que começa'iio a corru do témrino tlo prazo do reconente. sendo-lhes ass%ruâda üía imediata aos .rutos;

11.3 (s) reürÍso(s). que nto teÍá (ão) efeito suspeosivo, será (ão) djÍigido (s) à artc,ridâde superior, Prefeita Mruricipal, por
intermédio do PregoeirÀ o qual poderá recon§derü sua decisão, ern 5 (cinco) dias úteis ou, nesse periodo. eÍrcãrriúa-lo (s) à

autoridade superior. def idflrente infomado. pam a.oreciaçâo e desisá). no mesmo grazo:
I 1.4 - o acolhimento de recurso importuá a invalidação ap€nas dos atos insuscetiveis de aprcveitameftol
I 1.5 - deciúús os recursos e csnstatada a regula'idade dos atos procedimenteis, a arloridâde corpetente hornologará o Íesrltado
<ia iicitaçào. e anorizará respeitaia a ordeÍn de ciassiflcaçâo e a qrarit'iaie rie rbmec«iores.
I 1.6 - a falta de marifesta4àr imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessàó impoÍaÍá a decadencia do dircito de re!'urso e a
adjúicaçâo do objeto da licitação pelo Pregoeira ar vmcedor;

I2 T)O PlGALíN-NTO

l2.l - O paganento será efehrado nos ternos do conhalo de fomecimsnto.
I1.2 o pagarneÍúo serà feilo atràves da frmcional prog.rünalrqa do exercicro

lJ, D.,IS PF;V.II.T DADES

13.! .Â- lirit?].-te i,erredora q:e desc':::rper q,:elsquer d?s cb,rs,.]l?s o,-r.md!ções da prâselte Pregâ. !r?rá s,f,jeita à pelaüdedes
prcvistas no ad. ?'dalei 10.520/2002 bem mmo dos at§. 86 e 87 da Lei n'. 8.666,93.

13.2 - A Íecüsa do âdjudicdfio em âlender qualqueÍ coN-ocaçà) previstâ neste irstmma o convocatório sujeitaá o mesmo as

poraliddes, guantida prária defesa em regúãr pÍocesso a<hninistrativo, a ser «rnduzido pela área competenb desta PrefeituÍa
Muricpal, a saber:
a) decadência do dteito de paticipaÍ do Fegão em tela

Ê\ ^'rrl'F -nol;,.i-loF nô f^ft4 ,l- I ôl

I 3.3 - o wlor Íe$Ítõrte da aplicaçâo da multa prcústa será cobmdo pela üa aúninistÍaliva, devendo ser recolhida no prazo máxirno
de l0 (dez) dias corridG, a conlü dâ drta de Íecebimento da coÍmnlicaçib. ou, se nfo âtendida, judiqialmente. pelo rito e com os

enca4os da exeoção fiscal, asqurado o contraditorio e ampla defes4

13.4 o ücitante que €nseiar o retadünento da execuçib da Lisitação. não mãltiveÍ a propost4 conporta-se de modo iúdôleo,

corúatã com a Administlasão, pelo prazo de 05 (cinco) a[os, erqúato perdüÍaÍeÍn os motivos determúertes da pmiçàr ou aré que

seia proÍnovida a aeabilitação peÉlte a pópria antoridâde que 4ücou apmalidade. e, se foÍ o caso. desqedelcido no czlastro dê

fomecedcnes do MurLicipio;

13.5 anão-regdarüaçào da documentaçtu, no prazo pre\,'isto no srbitem 6.2. I,acim4 implicará decadancia do direito à conEàaçàq
sem prejuizo dás sançôes previstâs acima. sendo facútado a Secretaria de Administra4âo da PÍefeihra Municipal conyoca.r os

uldrd.,, P.lrd PrEskle uu ssl Yrlu urd uçnd!! uu r§vuÉt r d uLrald.

I1.6 DeÍnais penalidadeísa4õc sujeitas pa'a quem descrunprir quaisquer condições ou exigências deste edilâl eiou seüs ane,\os

estão disciplinadas no item 9 " DAS SAI',IÇoES", do Anexo I d€Ête edital

I1 DAS DISPOSICOES FTN,IIS
1'1.1 AÉs a declraçâo do vencedor da ücitação. nrtr hã/erdo mmifestaçâo dos licitantes quanto à intenção erposiçâo de

1C(t[S!'. L' TICBOCDa ArJU(r]eaIa O LrlrJCrO llcltaOo. que p(NtCIlOr rerrte Sera SUUÍIaeuOO a lllllÍlologaçao pelarlcrena t,IuerPtrl,

l4.l.1 no cõo de int€rposiçír de recuÍso(s). @s proferida a decisâo quam 2r, mesno, a autoridâde incúnbida da decisãó

adjudica'á o objeto licitado;
14.2 - a AdnhistÍaFo poderá Íevogar a licitaçáo poÍ razões de interesse público decorrente de fato supeNeÍIiente devidarnerte
comprovado, peninente e suficiente par-a justificn tal condut4 devendo aÍrulá-la poI ilegalidde, de oficio ou por pÍovocaçàr de

terceiros, mediante paxeceÍ escrito e devidenente findanentado, flos temros do aÍtigo l8 do Defieto n'3.555C000:
14.3 decatádo düeito de impugn os Grmos deste edital o interessalo que a tendo a.eitado semobjeçâo, vaúa 4ó,§ julgame o
desiavorávei. 4resentar iaiiras ou irrtguia.ridades que o üciern:
14.4 a paÍtisipação nesta ücitasâo implica na aceitaçáo plou e irrwogável da respectrvas exigências e cúdições, bem como na

ôhgrl,lriedâde d^ rpfehimento da Nôla de CoÍnfÊ f ô" r.ldâ dc FmpeÍlho no prazn m4\ irÍIô dp ns {.ia.o I diâs Ulêi§:

14.5 O làegoeila eÍn quâlqueÍ momsrto. poderá profirover diligências objetivaldo esclarecer ou complenedar a i§1flçiiJ do
pÍocesso;

I

I
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I i 6 nà süfu rürrsi.leiàjüs moúvüi paÍa desal,ôoifiü4áú. si,Ípies 
"in-niss.ies 

,iii err.is m.ileii.is nâpÍüp.§ia üü,já ülailfnÉnlaiao.
desde que sejan irrelevantes e não prejudiquem o plocessõIlento da licita{âo e o sÍrtendimeÍlto da prcposta, e que nab fuaÍn os

diÍeitds dos demais licitâÍrtes:
t4.7 as norÍnas disciptiÍladords destâ licitação serão semprc iÍúerpretadrs em fa/o! da ampliação da disputa entre os interessados,

desde que não conrprometan o interesse da Administra{à1, a finalidale e a segurznça do fomecimento dos maldás;
14.8 na hiÉtese de ocorer lapso do licitante e o me$no colocú a declara{áo de atendimento rcs reqúsitos d€ habilitaçâo, bem
coÍno qualquer outo documarto pertjnerúe à prcposta de pÍeços de rc do anvelope de habilitaçâo, ou úce ve$a o respecti\o
envelopê sirá enltegue a: ràpresi:niimíe dô iioiimie que esia-á uríorizado a atn-i-io e re[irá-la Lao-arrio-o em segúd4 uma veZ que

citado documento se encontÍa no recinto, apliceldjJ'se INr anal(8ia o disposto no subitem 4 .5 acimí4

14.9 - o adjúicatário obriga-se a aceila, nas mesÍnas condições da pNposta os acÍescimos ou suprcssôes do valor inicial ahralizado

do oueto da presente licitaçáo, os temos do {t.65, § 1', daLei n'8.666,93;
1.1.10 os casos omi§sos nesta licitaçâo seÍâo Íesolúdos pelo Pregoeira" oge se baseará nas dispoúçôes contidas nas legislações
c adas no pÍeâmbulo deste edital:
14.11 os altos do respectivo processo úninistrativo qrre origúou este edital estão com vista ftüqueada aos interessados na

üctaçào:
14.12 - a nâG.regularizaçto da docuÍn€fltâçãg no prazo prevísto no bilem 6.2.1 acim4 impticaá decadência do úeito à

contfâtaçâo, sem p§uizo das sanÉes pÍevistâs no item 13 a{ima. sendo faqltado a A&ninisEa4âo cotl\oca.r os licitaÍrtes

remanescsntes, tra ord€m de classiÍcaçâo, p&a a assilratrlla do ou Íevo!!âr a licitáção
.iâl d,-r Fíã]ô d.r NíA

o.

14 l1 ô cylrâtô dê ã\ri$ ílêsl, li.itâ.Âo ê(âú nnhli.â.]ô nô Di

lnformaçôes adicionais poderár ser
hormos de tun(1onanento da Prelenln-a Murucrpa.l de

L{l;lcel de JeÍJs Sil','c de So'.::c
SecÍeláÍio de admiÍistração

na sala da Comissàr Permmei e de Licitâçào nos
0Ei30 às l2:00 horas.

São Bernardo MA I 9 de no\,-enb,ro de :0 l9

1, T\,ÍA



PROCESSO

PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO -
!vttrJr vrrrr z..rr.roz vt,vr-s()

fERMO DE REFERÊNCIÁ

r. Do oBJETO

1.1. O presente Pregao Presencial tem como objeto REGISTRO DE PREÇO para furura e eventual fomecimento de
fardamento. a íim de atender a demanda das secretarias da Prefeitura de Sao Bemardo, Estado do Maraúao.

1.2 São Órgãos participantes deste REGISTRO DE PREÇO Seçretaria municipal e administração, Secretaría
Municipal de Educaçào, Secretaria municipal de Saúde e secretaria municipal de assistênçia social.

2. N{OTI\,ÂÇÁO

2.1. Suprir as necessidades das seçretarias municipats visando atender às demaudas para conlecçào de Íardamentos
escolares e servidores, conÍecção de camisas de campanhas. Á opção pelo sistema de Registro de Preços pr.estigra o
planejamento da Seçao de Material, mantendo estoque minimo, que prevê a entrega parcelada do mateúal. eyitando
acúmulo no almoxarifado, desgaste do objeto devido a Íatores natu?is como poeira e umidade.

t, FI NDqM LM AÇAO I LG 4I I. MODAI TDADI IICI IATÓRLA

J.l. A contrataçào, objeto deste Tenrro de Referência, deverá ocorrer por intermédio de PrÊgào. cujo tipo presencial para
Registro de Preço será devidamente justificado pela pregoeira designado para o certame. Ádemais tem amparo legal,
integralmente, nas Leis Federais nq 10.520/2002 e na 8.óóó/1991, Lei Complementar na 121/2006 e demais legislaçoes
-.-1i-:-.,:, ----^ ^--l:-:-- J--^,:!-- --- Dl:L-1 ^.--- r---:-------;^Â--l---r- ^-r:-.-,-:- --ulu r u4ü ruxulu.õ ueul4Õ Prçôlrrlu.ô rçó4r 4PlLavErõ aõ

assunto.

4, FUNDAMENTÀçÁO LECAL E MODAIIDADE LICITATOzuÀ

4.1 . A contÍalaçâo, objeto deste Temlo de Referencia" devera ocorrer por intermridio de Pregà, cujo pam RegistÍo
de Preço sfii de\.idamorte jusúficado pela pregoeira desrgnado pa:a o certaÍne. AdsÍnais tem . nas Lei-:

$oonlronor

Federdrs n' l0520D002 e n'8.666/1993. Lel C!Íplementar n' 123/2006 e demas leglslações
condiSes e exigências desçritâs no Edital e nas demais prescriçõe legais elicáveis as asímto.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
PL ANILHAS ORÇA]!{ENTARIAS

QU_ÀNT

:.5ô0

Cünisa de gola polo de malha PY colorida com pintuxa eÍl ünd
ACS

este evento e nas

\'. TINIT

200 132.00 |

V, TOT.\L

77.166.61

26.400,00

rrnd 2 5(10 2t 00 57 500 00

L idc al colorido com
5 Camisola de tdcoline com eln s P. NÍ

s em brim com gIII

25.250,00
S CoÍljunto de pijaÍna de lricoline (shod e blusa) com pinhrra eÍ1 kir lú0 68.91 20.680,00

Calça de microfibra verde ( cenEo ciffgico ) und :0n -1S.66 9.732,6'7

Canisa de microfibra verde com pinbra em serigafia (ceÍItÍo urd 200

C urd .100

49.33 r 9.866.6i

t1 I15,10 50.040,00
l2 Jiullreta de brim com seris,rúa visjlante saitfui(r und : (x) 50,1-1 10.066.61

ll Bones de trim com serig.rafla do proieto vi.qilante sânitários. uncl l,l.l0 2 860,00

l0

:()0

Camisa rlemalha PV coloridâ com oiÍrhrÍã eÍn serigrâfiâ e4 fÍmtê
e costa

14 I Bolsa de brim com serigafia do prcieto vigilarúe sanitários und

t]NDDf,SCRIÇÃO
SECRITARIT\ DE SAUDE

I'TENI

Cáiidsa de lllallu !rú brarcá {1,iir piiüüã elll subliiliaçãó,a4 l]á.de
e verso.

t.0t)0 37,t1

,l uld 800

601)

79,97
57,81

63.9?3 l3
34.720,00
16.410.00

rnd
urd ó00 60.11
und 300 84.17Cú[po feÍrestrado ml búrl aonl phtÚa efil serigÍ8fià.

t5 Châpéüs de brim com aba com serigmfia pd'a agentes 24.61 ".4oo,oo 
I

t6 B!{sa de brim com serigrafia pe'a os agentes comüritário de
saide.

ulrd -100

132.00 39.600.0Qtt ld 300

IPM .FoLHAN._

_"(re
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10

ITI] N{

ulú 1.600

f) (t r.) /
MODALIDA DE ) )

ffo BE

IS
l9

25.2?0,00
5.920.00

100 Í{"f1

"3 080.00

32.80{r.0i)

:10rurd I :0. -1f
und 100 14,80

5J&569,35
V. TOTÂL

SECRE'IARI,I NIUNICIPÁI, DE A DI\,IINIS'I'R{
CaÍnisa de malha PV branca cofir pifluÍa em sublimaçto a4

frente e verso
:I

AO
DESCRIÇÀO ti\r)

urd

QTIANT

l.6110

v.lrNl'r

:0.30

Camisa de malha PV crclorida com pintura em serigrafia a4

fl e,iie e vei so

2:l Cünisa gola pó1o de malha Pv colorida coÍrr phtura em

Conjurúo calça de brim de elástico com blusas marga comprida ht

urld 1.000

100

37,1?

36.13

t 1.1.00

11t.00

1l-r.13

\.. it NII.

26.7 ;

37 .166.67

6.810.0021 6{l

com
\ úr'túrv u! !c\o ! u

Conjrmto, calça de brim cllm cois e cirÍnisa manga cuÍta com kit

kir

lntura enl enle de
:9

em se

l0 Coniunto de calça e bhsa de b,rim com faixa refletiva com 40
CTII lica.

IIU \t DESCRIÇÃo
X'ARDAI\,IEN T O DA GUARDA MUNICIPAL

uttd Qi,ANT

120

L6

l

ílÂ\m^I A l'tr lê.iíl^ pih (flí -ffi r^mrsoi.ô^ <"o,/^fflióst'aÍ

e 13% ãlgodão, sda Zl, grõnatüE mediade 2380,ó g/m: (+ -
5olo), lüguÍa I ,60 m, cor aztrl muinho, em linha poliesteri algodão
n" 80 e 120, acúür}eÍrto ülti-micÍúiú gola espone entÍetelada
com pesponto drplo, fechado pelo prolongaÍnento do pé da gola
em forma de platina lnedindo 3,5 cm de ponta e 3 cm fla base, fla
largrua e 6 eru de conpimento, fechado por meio de bouio de 18

--, ,í^,riÂ-^r- ^^.. r Â*^--
platina enlÍetelada com pesponto duplo, medhdo 5,5 cm de

basse 5,5 çnI nas cÍÍqnidadc§
ll Cotumo de coluo com c e s,.rlad(t

31

I ÍEll

60 303,00
6ú I t6.31

292.853.33

V. TOTAL

3.1.10.00

13.180.00
6.9S0.00

1,1.160.00

9.000,0tt
12.i 6l) 00

V, TOTAL

24.360,00

12.891,67

14 750.00

4 495.00
27 073,13

113. 00

e

TONFA de 58 a 60 cÍrL modelo injetâdo, fabricado em polimero
de alta resistência possui ha-de de 58 a 60 crn, diârnetto
aprcximadanente de 3 cÍn, peso enhe 500 a 600 graÍn6. cabo da
irasrc errr iorrrrintr ararürruLo. p,.xsü errue i3 r ii (rtr. (orrr

raiüuÍas ransvesais propondo confoío e melhor firmeza na

ulld

DESCRIÇÃO
SECRETARJA MUNICIPAL DE A§SISTENCIA SOCLAL

uIrd QUÀNT v. UNIT.

CüIlisa de malha Pv branca com pintuo em sublimaçâo at frerúe und :0.30

3S Cünisa de malha PV çolorida coÍn pinhEa em serig,raia ú ftente
e costa

23,00

-19 Carnisa de gola pólo de malha PV mlorida com pintura em r6,83

Conjrulto de equipagem co[posto por 15 úorts e I 5 blusas com
e

Ilones de t nm coÍl clll 11.50
Camisa em tecido com bordado nrr s-.-l l

24 Carnisa em tecido com boÍdado no peito. urd
25 und 500 14,50

25.900.00
7.:50,00

26

Bonés de tnim com pinb[a ou serigrafia.
Colete de oxford com fita refletila e pinhrra em sengrafia para
o §egrllarÇa"

und 100 10.000.00so oo 
l

I5t)

3l Canisa de malha pv. com bordado da logomatrca do municipio,
ca.rgo, nome e tipagem sarguinea do fiurcionário.

lrnd

35 CaDas de chuvas tecido naylon 110und I 119.6.
36 150.00Boina Aancesa pÍa.laü- ó(,und

rurrl t.r0ú 29.900,00

.11

1:

ITItl\I

k1t 25 I 59o.oo

rurd -110

üid -r l0

ünd I I-,\NT

,10

DESCRIÇ.ÀO

rlnd 150

v. IrNtT. v. To t.4.L

I
.---

I segurarca. I

I Capas de chuvas tecido nylcn. I
I Bonds de h,Íim çom pinüfa eÍn serigmfi.a 

I

Câmisâ êÍn tê.iílô .ôm h'arílâ.!ô nô nêitô
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,ioorn{owc7JlÀ-"t
trffiRuonor à 2

ll Cadsa de malha PY hanca com pintura em sublimaçáo a4 frente
e \ret so

.1.60nund 10.30

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo eeR
ESTADo Do MARANHÃo

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENT
LrtrJr r,l,, rz.rrrrror/ r,r,ir.!-rJrJ

nf-( lÍr. rAlll,l ttr:!ll rrAr, uf- i_rrt r
71.030.00

t.l CanLisa de malha Pv collrridâ Çom pintura em seriglufia a4 freÍúe und 4 000 92.000.fi0

Conjmto de calça de elanca e blusa de malhà PY e melg6 500 39 l6ó.6:45 kir 78.33

ar
Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serig;raÍa
fi€Írte e versl.

und
und 800

t9 l7
la l, 29.731.33

,13 Aventâl de nrpa. und l0n 26.90

aoít enl seÍl fÍente e Yerso

16 Coletes de colorida corn eÍl 11.9t6,67
47

8.0"0.00
uuruuru uç Ltírld v ulula l'laÍBá LurryrN4 L\,"'

ems

5l

30ii 5.700.00

5l Coqrmlo de equipagem composto por 15 calçáo e 15 blusas com krl 50 563.3-1 2'8.t66.61
ão. INFANTII.

D^--- ,{- D-i* .--

87,33 52 400.00
,189.100 01

I'I'EII DESCRIÇAO
fardameüto escolar

v. r:NtT V. TOTAL

56 caniseta de mallla pr* colorida com pintrua em seri$afia 15r.500.00
Fardalnefto escola creche e ao ufantil

íl.5

5:
escolat creche e inlÀüi

19.33 193.133.33

ao1.' ãa hâ1n.o .^1^;ãâ.l\m -;hlD cd smioêçó 19.5r\

Fardixnent0 es.olã 1'ao 5' ano
60 Calnisa de malha Pv colorida com pintuÍa em seriprafia a4

frente e verso. Fa.rdaÍnento escolã 6' ao 9" ano)
253.133.33

62 Canisa de malha pv colorida com pintua em serigrafia pa'a
itudarrrqúu cseoizu rius aiurLt s du üÁ.

und 6.000 21.33 1:3.000.00

65

66 Cünisa em tecido com bordâdo rc und +0o 81.13 34.931.31

5.0 - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA deveú fomecer o múeriâl conforme a ddr}anda do CONTRATANTE, com as e

medieú€ odem de FoÍLecimento:
Resporuúilizar-se pela entÍega do matedal no pmzo deteminado;
RealizaÍ os serviços de impressão coÍn malerial de primeira qualidade;

E\ecuiIa a ülhqaa à rrraída quc furcttr :,uü(iladus pcla ao'i.;TRÁTAliTE.

es do conhúo.

Prestú todos o"^ esclaÍecimentôs que lhe foÍeÍn solicitados pelo CONTRATAN'I!, atendendo prontaúrente a todê as reclaÍnaçajes:

5,I OBzuGAÇÕES DA CONTRATN]E:
(a) Efetuar o pagaflento à emqresa de acordo com o oru o e forma estabelecidos no Edital
(b) Atestar a inexistencia de falhas e iÍpefeições no materia.l fomecido.

shoÍ de elancâ colondo com phhla em serigrúa. FardaÍnento 9.0t)(l if.t, tJ6.llro.tlu

200

50

I15.67 23.1:13.33

31.166,67

5:

Conjruto de qúpagem composto poÍ l 5 calç r e 15 blusas com
ão. ADULTO

Touca de brirn branca com enl

ConÍnto de brim hranco calça e blusa maxqa culta corn pintua50
em -§en

ki(

coll

und l9

6:3.33

55 untl 600CaÍnisa em tecido com boÍdado no peito.

und QtTANT

und 9.000

un(i

,.rnd 10.00.J58 Camísa de malha PV colorida com pintura eÍIr sengrafia aí
ftente e vqso. FaÍdamento escola (lo ao 5'ano).

10.000 20t.666.61:0 Iund

ruxl 10.000 25 3t16t Ca1ça de helanca colorida com pintura em seripÍafia.
Faxdamflto escolE EJA.

6l

22-6',7 45.331.316.1 Carnisa de malha PV coloÍida com pintum eÍn serigrafia 1/ frente
e Yetvl

2.000 l^,1-

Ca1ça de helarca colorida com pinhrra em sengraf,a
FardaÍnento escolax EJA.

161.00(i.00ruld

und

und

6.000

2 000

71 333.3,1

I .541.933.32

Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia
fr€nte e veIso.

5,3 PRAZO. FORI'íÀ E LOCAI DE ENTREGA

à_
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MODALIOADE

ffi6sÃo n

Os proôÍos/seftiçús serãD requiÃitados de forma Faíceiad4 ,je a.oiô com õ ile(Éss,rda,j6 da CONTnÀt,l'lie e dÉveÉo ser

enfegues em até 15 dias 4ós a ordem de fomecimento/pedido, na sede do municipio de São Bemado]
As entlegas serâo parcelas de acoÍdo coÍn a necessidade.

A Fiscalüaçâo e aceitação do obieto será do óÍp,âo res@Írsável pelos atos de contole e a&ninisha4âo do contato decorrolte do

processo de licitaçào. afaves de s€ffidores da Unidade Administratiya em questão, mediõlte Portafía Sendo que os prcdüos serão

recebidos depois de conleridas as especificações, quantidades e prazo de validade dos mesmos;

5 .4 . Só serâo aceitos t)s fomecimfltos de prodtÍos que eslivereÍn de acordo mm as especificaçôes exigid6, eímdo sua aceita{ão

condicionada à deúda fiscalizaçâo dos ag€mtes competenles. Nàr serâo aceitos produt6 cujos preços mitfuíos excedam o valol
médio eÍrconhado no meÍcado.

5.5. o recebimerto se efeúva'á nos seguintes lemos

5.5.i. koúsorienenre, para efeito de posterior verificaçào da conformiriade ri,os produros c(\m a especilicaçm.

6. DO PAGÀMENTO
os pagamentos deüdos serão conforme reluisição e enhega dos proórtos. ou seja, de modo parceladr;r

A CONTRATADA deveÍá E)Íesentd a Nota Fiscal,tratrlla com descrição do objeto e quarúdade discriminada e acompaúrada da

Íequisiçâo dos mesmos

O Paganento somente seni efeti\€do depois de venficada a regúaridade fiscal da empresa ficâÍdo a CONTRATADO Çiett€ de $rc
âs certidões apreseltadrs no âIo da confalaçào develào s€Í renovadas no prazo de seus vencimentr.rs.

^ 
/rôNTTD â TÀ xT'rE sÂ ^lFôâ ' âfdrrr ^ núa-mt^ no< r.vÁirÂes êstâhêlê.i.Jq"

O paganento s€râ realizdo mediãrte emissão de nota fiscal, em até 30 (tÍinta) dias após a entxega e aceitaçào do6 produtos;

Em casr de inegularidde na emissão dos donxneÍtos fiscais, o prazo de pagarento será coÍ ado a patú de sua req[eseÍrtaçào,

desde que dwidanente Íegúarizados;

Lr^ ^olháo 6ti..^4;t^ áê ol^Írôm lr.,i -'rffioni^ §.a-.i .iÀrôioá^.i; -i-rú-l ^-ir^.â^;'ôoffi. À aa\\rTD 
^TA\rTE 

arádÁi-ru !ô ü- i{,n.t rô § r€dtÉrttdd*r5út
se assim eniendeÍ, descontar o valor de mútas por yentura elicadõ, em quaisquer pâgaÍnentos que realüaÍ à CONTRATADA.

7. VIGÍNCIA DA CONTRATAÇÃO
O Prazo de Vrgência da Ata de Registo será de 12 meses a cotú de sua púlica4ao

8, PROCEDÍMENTOS DE FISCAIU ÀÇÂO E GERENCIAMENTO

8.1. Os item deste TERMO DE REFERNO.q" a seÍem contÍatdos apos regúar prccedimento licitatório. serâo objeto de

acoÍpüúünento, colltÍole, fiscaliza4âo e avúa4tu por seÍvidor:

8.2. os atos previstos no item ateri€,I serâo e,rercidos no inteÍes§e dâ a&ninistraçb publica e nâo excluff[ e nem redtuem a

responsúüdade da CoNTRATADA, iffb§ve peraúe terceüos por qualquer irregularidade e, nà suâ ocorência. não iÍnp)ica ern

co-responsabilidade do Poder Púb1ico ou de sel§ agentes ou pÍepostosl

8.3. A CONTRATANTE se reseÍva ao direito de rejeitar ro todo ou em parte o objeto do CONTRÀTO, se em deEacoÍdo com a§

especificações e as clfursrlas contrahraisl

84. Quaisquer exigências da fiscalizaçâo inerentes ao objeto do CoNTRATo deveÉo s€Í prontãnentÊ arendidas pela
CoNTRATADA sem ôrus pfl-a a CONTRATANTE.

,. lrr\J r1\rI(AçUI§ E l-/Aõ Jlr]\ ç\rE§ .\lJ ivl t1\ r J l r(}\ I l v /\n

9.1. A disciplina dss inÊações e sanções a&nhistÍativa§ elicáveis no cuÍso da licitaçào e da conúataçâo é aolela prevista no Edital.

Silva de Sousa

la.r
I

i

I

I

\I

Sáo Bemaxdo(NlA). l9 de novembro de 2019

vli



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENT
!lt rJ. vv!lé.J'.Jarz vvlrL-o(,

ANEXO II (PAPEI, TIMBRADO DAEMPRESA)

Pll4 .FOLHA 
NO

PROCESS o-LQtq-{Íso"L-.
IDADE

!t§m M

Banco _ Agencia n"
na

CPF,&,IF]
CARTI\,IBO E

ASSINATUR{ DO REPRESENTANTE LEGAL DA
EMPRESA,

Estando de acordo com os tsmos do úo convocatório e

com a legislaçáo neie indicada, propomos os valores
acima com vúdade da proposta de

\rlirÀ, LUt'[ Pdóa,uEllu ddles uu
COMC n"

Valor Totãl da Propostar R§ _(vaior por
extenso). Prazo de EntÍega: Nome
poÍ extenso do ,E)Íesentãúe

SSP

nCidade de
. Cidale-tiF.

DESCRIÇÀo Dos ITENs

lllr\l ESPECiFiCAÇAL) MAI{''A QUANT I
VAIÓR
UNITARlO

iiÀt,()k
TOTAI

,Jl

0:

{i*
I

de de 2019.
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PR0CE$50 2çr Ç 7.í.t c Í
IDADE

VI

r\NFXO III

MINU._-TA DE C,ARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIT.{BRC.DO DA EMPRTSA)

A Pt(Ltt l t Lr l<A r!1t,N lL lrl\l_ lrb, 5AL, utt(I\Al(t u-I\44
REF. EDITAI DE LICITAÇÃO PUBLICA
MODALIDADE DE PREGAO N', 02620I9

- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM,

Nos, abalxo assinados, nomeamos e credencianoa o (a) Sr (a)- poíado(a) dr.r R.G n"
.,ssP . (?Fn a nos represenur jurto a PR.EFEiT'UR.Â MUNICÍPAI

DE sÃo BERNARDo, a fim de paticipü dos trabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementaes de Habütaçâo
paIâo Pregâo PÍesencial SRP N'. _i2019, marcado püa o úa_/_12019, à 08:00 homs, o(a) qual tem õnplos púeres
para rE)ÍesentaÍ a e[Uresa outolgÜlte, formúr ofeÍtas e lances yertais. negoci{ preços, decla-ar a intenção de iÍterpor rcculso.
rênrml-iâr âô dirêito ílê iflleÍrnsi.âo dê rêirrÍq-\s ê Ín?li.ãr tMrx os demais âtôs neíinêntês m l-píâme Lr\.al __./_i_
Assinatua do Íepresentante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJMF da empresa.

otsS. Deverà ser reconhecrda a úrma em caso de repÍesenta{ào poÍ melo de procrE-a{ão peticúaÍ.

Â ssinrflÉ d^ PmÍxdtníê T É,1 Mh .rimts
RGI

CPF;MF
CNPJrN{F da emFesa

I
:, t&r
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lLll I

a

ANEXO TV

MODELO DE DECLARAÇÂO (EÍpregador Pessoa Jürídica) (papel timbmdo da €rnpresa)

A PR$EITURA MUNICPAL DE SÃo BERNARDo-MA

Ret Edital de Lisilaçâo na Modalidade Pr€âo

N'.026/2019 Tipo mmor preço por item.

DECLARAÇÃo

irucrita no
RâiÍÍô

C}iPJ
CFP

ll

por iatermedio de seu repÍesentÍüe legal o (a) Sr.(a)Município,'Estado
porladoÍ da CaÍteta de lde idâde n" ssP

_edoCPFn" 8balxo alsurülo, em cruüprun€Írto al solrclmdo no Eútal de

PÍegâo Presencial sRP no. 0262019, DECLARA- sob as penas da Lei, que

- Está ciente da otrigáoriedade de decla.ar a $perveniência de fatos iflpeditiyos dâhabilitação:

- Nào pl§slri em seu qua&o de pessoal empregados com menos de l8 (dezoito) anos em trúalho nohrrno. perigoso ou insalutre. e

menores de 16 (dezessei§) alos, em qualquer tratralho, salvo na cofdição de erendü, a patü de 14 (quatorze) mo§. nos t€rÍnos do

inciso )ÕC(IIII do aÍ. 7" da Constitúçâo Federal e Inciso V. Aí. 27 daLer8666/93.

- Nfo possui em seu qüãdro de pessoal servidor público do PodeÍ Execütivo Mlllricipal.Estaór2l exercendo flmçôes técnica§.

comerciais, de gerencia adÍninisüaçâio ou tomada de decisão. (inciso III, do at. 9'da Lei 8666,93 e úlciso x. da Leí Complem€ntar
nô 

^rro^\ 
inôvi§iÂn.i. á. €4^ --.-,-1.-i.;--.,liii,, ,1.l..ti!iir-Â^ nna^üô,.1^Âôo oi i. i4Tâinr a<<</o1

ajbs.: No çaso de miÍo-empresa e empresa de pequeno poíe que, nos temos da LC 123/2006, possuü alguÍna Íestriçâo na
docüÍnentr4ão referede à regrüridade fiscal, esta deverà seÍ Ínencionada, como ressalva na supmcitda declaÍaçâo.

Local e data

ruôlrorôuu r\!Prlluldrr LUóq wu Lo!,rrry

RG:
CPFÀ,ÍF

CNPJ^4F ds ÉÍnPresa

rk
I
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À\xov
REQUERIMENTO DE BENIFICIo Do TRATAMENTo DIFERENCIADo E D EC.I- ARAÇÃo PARA MICRoEMPRE SAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei ComptemerÍãÍ 123/2006. )

Eu. , poíador (a) da CaÍteira de Iderúdade R. G. n' SSPARA
CNPJ;ntFe do CPFMF n' , lepresentãrte da emf,Íesa

. soliciiamos nà conriiçào de MCROEivíPRESASTEMPRESÂ DE PEQUEI{O Fr-rR.TE. quardo
da sra padicipaçiir na licita{âo, modalidade de Pregão Presencial SRP n',--,.-/2019. sEadado o tmtaneÍrto difercnciado concedido

a essas empresas com ba-se nos trtigos 42 a 45 da L ei ComplementaÍ n'. l2112006.

DecltÍa us qindq- oae tão er-isle oqalauq ioüedirnenlD efite os Dreistr»; nos irrcisos dt, § 1" do ü iso 3" dq Lei ('.ooúlerrqrl.tÍ

'gfiB

Fedsral n'. 123 2U)6

Como pÍova ria reíerida condiçào, apresentalos em documento ü\exo, CERÍiDÁo dnitida p.la iu4!4 Cornefcioi para
conqruwlÃo da condiçAo de Mtcroarrprcsa ou crrvtresa de Pcquao Porre nLÍorms"

de 2019

Assinatüra do ÍepresentâÍúe legal sob cu'imbo
RG:

CPF,&{F
CNPJÀ{F da enpÍesa

I Ptll . FoLHA N'_ - _l
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(MoDELo DE DECLAR{ÇÁo DANDo CIENCLA. DE QUE CUMPRE PLENAMENTE oS REQUISIToS DE
HABILITAÇAO)

Declàrarrts ern dsrilimenio ircr priiúsio uo Eriiiai de Fregfu n'. -,--i 20i 9, quê cumpnmos pienanerúe os reqúsitos de
húüta{ão exigidos para püticipaçâo no preseÍrte certame .

Local e dáa

Assinatum e Carirnbo Representante Lep.al

t-
I PRocESSojlfl_17çc (
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PROCESSO 

'í,
/ç oí

ESTADO DO MARANHÂO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ÂLMEIDA NO 862 - CENT

\,1!rJr r,vrIUJ!rr(,7, t,\,rJI-(,C,

fluonoE )

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N', 

-2019ppsclo ppssEt rcrJ sp-D I.1.. /2019

PROCESS,OADMINISTRATIVON', /2019

VALIDAD!:: 12 (doze) meses colltados a parílr da data de sua publicaFo no Diário OÍicial do Estâdo do Nlaranhao

Pelo pressde iÍNlrumeÍúo, o lr{unicipio de Sâo Bemado, Estado do Marãüão. com sede admiüstrativa na

Prefeitura Muricipal, localüada na Pça Bemardo coelho de Almeida 863 Centlo São Bemõdo-lvla, inscrito no CNPJ sob Lr n"
06.125.389i0001-88, Íepresentado neste alo pelos gestores: responsavel __.__. RESoL\E. regisúar os preços da empresa

u,@q-'
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BER

hsit3 m CI.LDJ :.b c n'
CEP: , cidade representdapelo nas quarúidades estimadas
na secção quâfo desta Ata de Registro de Preços, de acordo coÍn a classifica4âo por elas alc aÍIçada por iterl alendendo 6 condiçôes
pÍeyistas no inslÍulento cnnvocalório e as constaÍes desta Ata de Registn de Preços, sujeitando-se as pütes à nomlas corstajrtes
da Lei n'. 8.666/91, Lei n'. 10.520/2002, Lei C,oÍrplementar n'. 123/2006 e suas alteÍações, e eÍn confomidale com as dispôsições

a seguir:

I I - I MÉênrê lÍírá.t tm ÍhÍ r*Édô ô Rpoi§(h dp Prp ns nm Ârnrm p rypnnrql fnmrimanl^ .lê lâdlâmãÍÂ nâra dender ê
SecÍetaxias da Prefeihna do Mmicípio de São Bemãdo - MA, confoÍme coÍrdrçô€s e especificaçôes constantes nesta At4 no Edital
e §eu§ &lexo§.

1 l.l Este instruÍn@to nto ob,riga es ORGÃOS,'ENTIDADES a fi.ünúem cor}txdla{ôes nas quanúdades eúimadas, podurdtr
ocoÍer ücitaçôes especificas pua aqúsiçâo do(s). obedecidas a legislação pertinente, sendo assqlurada ao detent'Jr do regislro a
preferência de fomecimento, eÍn Bualdâde de cmdiçóes.

2. ÁDrrsÁo DE oRcÂos NÁo pÁR'rrcrpANrEs

2.1 - A Ata de RegistÍo de Preços, ú1Íante sua ügencia, poderá sm utilizada por qualquer órgá) ou entidade dâ Adminismçáil
;-.1,,.n,. -Í--i." f.,l-.i. *í-Á,^i. ^,r r,Êiêinô;- ;ô Áúâ^F nrifili.^- ôôi.i-;ô /§r ôin,{ô ?'lô rô^ino '*Á-i^ ^.'. -â- ,-t.

pãlicipado do ceÍame licitatório mediãlte prel'ia consulta ao oÍBão geratciador.

2.2 os órgâos e enüdâd€§ qoe não paÍticiparam do regisúo de Flleços, quando desejaÍem faz eÍ uso da Ata de RegistÍo de Preços,

d€.verâo malrifesttr seu interesse junto o órgão gerenciadoÍ da AtÀ pea que este indique os possíveis fomecedores e respectivos
preços a se[em prdticados, obedecida a ordem de classificr4itr.

2.3 - Caberâ ao tomecedor t enehüàno da Atra de Regrsho de PÍeços obseryadás as conúçôes nela estâbeleclda§, optar pela

aceitaçâo ou ná) do fomecimento, independentemente drrs quantitativos ÍegistÍ'ados em Àta desde que o fomecimo o não
meirrrliorp oc ntnioen^ê.,n'ri,'rlnm'ê ?sstünidss.

2.J As âqúsições ou contÍalaçôes adicronais. nfu podeÉLr exceder. por orgfu ou por enúdade, a
quantitativos reldstrados na Àta de Registlo de Preços durate sua vigenci4 e ainda o quantitúiv.r

por centol dos
d6 adesões à ata de

rcgisüo de preços nào poderá exceder, na totúdade, ao dobro do quatlitaliYo de aada item de preços
pã:a o óI€iàr gerenciador e paÍa os óÍgà)s pflticipõItes, independentemente do nÍmero de orgfos
devidanente comp(Dvda a vmtagem e o cumprimedo das exigências da legisla{b üE ente

3. DA GERÊNCIA DA PR.FSETIIIE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

s que, desde que

1.1 O gerenciaÍnento deste instnuneÍrto cabeú aPrefeitua Mmicipal de SÍitr Bemudo - MA.

3.2 A Presente Ala tera validade de 12 (doze) meses, contados apaxtir de sua publica4ão no Jomal oficial do Estadoil{A

3.3 A SECRETARIA/ORGÁOS,ENTIDADES paticipa es desra Ata de RegistÍe de Preços stur Gúinete do Preferto: Secretaria
Municipal de obrâs lnfraestuhrra Urtrana e Rural: secretaria Municipat de Meio Ambiente Deselvolvimento Uftarc e Rual;
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rctrEtàrru rv'ulutlPar uc E u'll'dltr,. rÉ(lvtiura .rlururrpar ur,lurrúrbud\d. óeL'rlárra rlLL!'rLrp4 ur 
^Lri 

r rú ds{r didú: ielrtt.nia
Municipal de Finanças e Planejam€ntoi Seqetaria de Assistência e Desenyolvimento Soqial, SecÍetada de Cutrua, Espoíes e Li,z et

t. Do co\TklTo

.1.1 O pÍeço a quatidade e a especificação dos serviços/prrdúos regists'ados nesta Ata qcontran+e indicados na tabela abai-xo

QTDE DESCRTÇÃo
DO ITEM

EN{PRESA UN NÍARCA VALOR
uxrrÁ-ruo

\TAIOR
TOTAL

5, DA I:NTRE(;.4

5.1 os itrns Íegistados dever'ao ser executdos conforme termo de referencia do Edital de foma fiaaionada (se necessiífio) e

rlouw [,çrv .erv.

5.2 o prazo maximo par-a enhega serâ diário corforme soücitação e pedido efetuado pelo depaÍtmrento de colrlpraÀ da PrefeituÍa
Municipal de São Bema.rdo - MA.

6. DAs oBRtcAçÕES DA caNTktT'.tD.4

6.1 - Executu o fomecimento deÍltm dos pâdÍôes estabelecidos pela PrefeitlE-a Mlmicipal, de aconlo com as especificaçóes do edital,
responsabilLurdo-se poÍ eveltuais pÍejuizos deconentes do descumprimento das condiÉes estabelecidas.

6.2 - PrcstaÍ os escla:ecimentos que forem solicitados pela PrefeituÍa Mturicipal- cujas reclaÍnações se obrigaÍn a alender
prontamente, bem como dâ ciência mediâtaÍnente e por escrito, de qualquer ar, nalidâde que verificar quaüo da execuçãr.- dos

atos de .sua responsabilidadei

6.3 PmmoveÍ todos os meios necessários à gaanúa da plena operacionúdade do fomecimento, mclusive coÍrsiderdlos oê casos

de greve r)u pa"lisasão de qualquer nabreza

6 4 - A falta de quãisquer iter» cujo fomecimento ilcumbe ao detentor do preço registado, não güerá ser alegada como motivo de

força maior par"a o atraso. má execução ou inexecuçto dos seÍviços objeto deste edilal e nto a eximtá das pqulidades a que esta

sujeita pelo não omprimento dos prazos e demais condiçóes aqú estabeleci&sl

6.5 - Comunica imediahmente a Prefeitwa Mrrlicipal quaiquer alteBçâo oco[ida no fldeÍeço, conta belcáxia e outras julgadas

necess,irias pers o recebimenio de corÍespcndfusiq

6.6 - Íespeita.r e fazeÍ cuÍnprú a legirlaçâo de seguÍança e Admini.§tra{ã] no trabalhq previslas nas noÍmas Íegúõnentadoms
peíinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cuÍnprimento do fomecimento a que se obrigotl cúendo-lhe, ilrtegrálmerúe, os ônus decorrentes. Tal
fiscalüaçâo dar-se-á independentmrente da que seÉ exercida po( esta PÍefeihlflr

6.8 Indqüar teÍceiros e/ou à IlIoFlIia Prefeitru-a em caso de aus&rçia ou omissâo de fiscalização de sua paxte, pelos dano§ ou
prejuizos caüsados F)r sua !.ut)a ou dolo, devendo a cürhatüla adotar tüJas as medidas prevenúvás, com fie1 obÊeÍváncià às

exigências das artoridades competedes e às dispos'içôEs lee,ais vigentes;

6.9 A contmtada ficará obrigada a aceitar, nas mesrna-s condiçôes deste edital, s ou supresúes que se fizereÍn

necessiiias, até o limite de 2 59io (vinte e cinco por c€nto) do valor inicial atualizado do
desse limile ser re$ItaÍ[es de acordo ente a.s partes;

6.10 - Fomecer os prodúos, confome esüpú«lo neste edital e de acordo com aprcposta i4xesentada

6.1 I - O ahaso na execuçáo cúeÍa penalidale e sarções previstas no item l2 dapreselte Àta.

7. DÁS OBRlGAÇoES DA CONIRAI'ANIE

7.1 .Convocü a [citante vencedoÍa paa a retirada da ordem de Fomecirnento dos itens r isfÍádosi

devendo supressaes rima
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?.2 FüÍne'reÍ à eÍipl6a a sA cofÍÍútâlâ todas âs i,afümaiôes e esciaÍeci,tentos que venhi;n a ser si;üi,tadis reltilivõÍerr'É ,

objeto dest€ Edital;

7.3 Efetue o paganento á emprcsa nas condições estúelecidas neste Edital;

7.4 Notificax por esüito, à eÍrlnesa conEalada toda e qualquq iÍregúaridâle co statadadurdnte o reçebimento do objeto;

7.5 Nedrun pagãnento sera efetuãdo à empresa detentorudo regisho, enquanto peÍrdente de lqúdação e qualqrieÍ obrigaçào. Esse
fato não seÍá gerador de direito a reqiustameÍrto de lneços ou a atualização monetária

?.6 - Nâo har/eÉ sob hipotese algum4 p4amento aúecipaloi

7 .7 - Fiscaliza a execuçb das ohrgasôes assrmidas pelo conrdado.

8" DO PAGAME|TIO

8.1 - O paga[eÍrto seú efetuado até 30 dias 46 a emissão da nota fiscal deyidamente ateíada pela Seüetaria resporsrivel:

8.2 - O C.onhalâdo/fomecedor deverá indicu no corpo da Nota Fiscúfanua, descriçrío do item fomecido, de acordo com o
especificado no Anexo I e sua prcposta de preço .

8.3 Caso constatado alguma inqúaridade nas notas fiscais/fatuÍas, estas selâo devolúdas rc fomecedot para is neces.§irnas

colfeçôes. com as infomaçôes que motivaarn sua releição. sendo o pagmento rcalizado após a re4resentação das notas
flscais/falwas.

8.4 Neiúum pearento isentrá o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas rcspoflsúilidades e obrigações, nem iÍplicaiá
clnd\du uçrluu r a u

8.5 O Conhatelte nâo efetuaÍá pagrnento de útúo descontado, ou por meio de cobrarça em bãrco, bem cono, os que forem
n€ociados con terceiros por intermedio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas barcárias decorrentes de transfeÉlcia de valores paa outras praças serri: de reryoruabihdades do ContÍalado

9. DO RE|III|ST-L\IENTO DE PREÇOS

9.1 Os preços registradcs manteÍ-seáo inalteradcs pelo periodo de vigência da prcsente Ata" aúnitida a rcúsão no caso de
desequübrio da equação ecüúmico finarceüa inicial deste i$tÍumaúo a pútfu de deteÍmilaç.b mlmicipal cabendo-lhe no már(rmo
o repasse do percenmai determinaio.

.-J-^.^ -^Ê.-* 
-.,i-á--^-,J-,,tl_*-..-Êô..^-É;-ôá^-í^ -.fr&{^ 

6õr,íá^ --^Á;fdô.-ôr.!!rrdvylÀvrlry qq ol,

percefltual apuadâ entle o r.alor oriúâlmente constaÍ]te da proposta e aquele vigente no meÍqado à época do regrstro:

9.3 Caso o preço rcgistado seja superior à média dos preços de meÍcalo, a Prefeih.ra solicitará ao fomecedor. mediarte
conespondência. reductu do rreco registrado, de forma a adeeuá.la.

9.4 Fracassada a negosia4ão coÍn o primeiRr colocado a Prefeitura Fldeá rescindt esta Ata e conYocar, nos teÍmos da legislaçib
ylgerúe, e pelo preço da prime[a, as demars €Ínpresas com pleços registÍados, cabendo rcsc1sã) desta ata de registlo de preços e
nova licilaçào em casc de fraceso na negociaçar

9.5 - Será considemdo co[pativeis com os de mercado os preços registrados çe
dyú@§ PçÉ rrerçtLu4

guais ou inferirrres à méüa dqueles

lII I}Q (:4NCET.Á!1.íENTO DÁ 4TÁ DE REGISTkO DE PRECOS

I 0 . I A pÍesente ,A,ta de Registxo de Preços poderá seÍ caÍlcelãla dc pleno düeil o, na-s seg situaçôes:

â) Quândo o fomecedor não cuÍnprir com irs obrigaÇôes constimtes no Editâl e nessa Ata de Registfo de Preçosi

b) Quândo o fomecedor der cansa a Íescisão adminish"ativa da Nota de Enperüo decoEente deste RegistÍo de Prcços, rus hi$teses
preusras nos urüsos I a Íll. KV Il e.XV tlt Oo rr 78 da l,er 8.66ó 9J.

c) em qualquer hipóteses de execuçàr totàl ou paÍcial da requisiçriJlpedido dos pr-rdutos decoÍerúe deste reÊ,rstrE;

14
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e) por razôes de interesse público de!'idamente denonsfadô e justifica.las:

10.2 Occ,Íendo cancekÍnento do preor reeistrado. o fomecedor seni informado Êx coEespondàcia a qual seú juntada ao
processo a&ninistrativo de pr€sente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incuto ou inacessÍvel o endereço do fomecedoÍ. a comuÍrica4ão seÍá feita Êr púlicaçáo flLr Joriral
Oficial do EstadoMA, considerardo-se cacelado o preço registrado a partir da rútima pubücaçáo.

10.4 A solicita{ão do fomecedor púâ cancelãlento dos preços registrados poderá não seÍ aceita pela Prefeitura facútãrdo-se a
ó dyúLd\d ud! Pq,drrud.rçs Pr çi,s'ô |lU Lu'd.

I 0 .5 - H ai'endo o cancelãnento do pÍeço registxado, cessaÍlo tülas as atiüdâdes do Fomecedr-rr, relaliva ao ftrmecimento do item

10.6 C3s.3Prefdt,Je 1lÊs se uÍJize d:premgsdl's de c31cekr gsts,Ats. 3 sgJ gral,Jsi1'o .dté:ia, paderá yJspelder s s!3 exeÍJç3a
e/ou sustâI o pagarnento dâs faÍuâs até que o Fomecedor etrnpra integmlmeÍÍe a condiçào contratual infringida"

10.7 - A Ata de Regisbo de Preços será canceladâ aromalicafirente nas seguintes hiÉteses

a) Por deçuÍso de prazo de validade:

I L I - Os preços ryresentãdos na proposta deven inclüir todos os custos e despesas, tais comoi custos dÍetos e indtetos. tribuios
incldefltes, taxa de dninisLrd\*fu, serviçc, encõgos sociais. trúalhiqtas, seguos ftete& lucro e outÍos necessários D crmprim€nto
utrvêrd w uut.rv ulsk ^to u! r\ r.uu§ ur r r!\us.

I 2. D.,tS P P;N..l L l DAD E S

I ? I - ô áÊsflmtriflmt^ ifl;,§riíi.,á,r d,§ ^trioâ.Âê. x§!ihi,l,! h^§ têltN .lpstÂ aáitql cniÊitâ à .,mír't,áâ q mnltâ§ .tuqrânrê ^
caput e §§ do aÍl. 86 daLei 8.666/93. incidentes sobre o valor daNota de Emperúo, na forÍna seguintel

a) atràso úé 05 (cinco ) dias, múta de 029'0 (dois por cento),

b) I p tir do 6' (sexto) até o timite do 10" (décimo) dia multa de 04o/'o (quatro por cento), caücterizardo-se a inexecução total da
obriga{áo apaÍtiÍ do l1'(déeimo primeto) dia de alltuso.

12.2 SeÍn pÍejüüo dâs sanções cominadas no aÍt 87, L lII e IV, da Lei 8.666/93. pela inexecução total ou pacial do objeto
adj',jdicrlü. c \íü.i.1pic Ce Src Bemarrlo. !Ê8,.'s da Secrelüia l\í'*'jcrpC de AdlT,-Írir.Íairc pcleÍ!. güEluda r pre,'ic e or+!a
defesa apücaÍ à Contratada mlúta de até I 0-oó (dez por cento) sotre o valor adjutlicado;

12.3 , Se a adjúicatfuia recusaÍ-se a reti.rir a nota de trnperüo injustifiçadaneflte ou se nito apreseflta situaçfo regular no ato da
feilura da mesma" garaflúda mevia e aÍnDla defesa. suieitar-se-á as seÊ,uintes penalidades i

12.3.1. Múa de até l0vo (dez por centro) sobre o valoÍ adjudicadoi

12.1.2. Suspensão tempoúria de paticipar de licitaçôe s e impedimento de cor ralaÍ com o Nírmicípio de Sáo Bemado. por pmzo

de até 02 (dois) anos. e.

i 2.3.3. Deciaa,çaio de inidoneidaie paraücitaÍ ou coruala com a Ádministxaçao Púbiica ivi

ll.4 .q llitJflte. sCjudicdàÍio $J conHxCc qJe Cei.:rr de enregrr cr".r cpÍeseBlrÍ CroJrenlaçxn frlÍ3 eYig â prÍx o ceí3íxe.
ensejar o tetardaÍIrento da execuçfu de seu objeto. não manúver a pr(rposta- fâlhd ou frandã na execuç&r d(r conú"to, ('ompoÍtã se

de modo irridôneo ou cometer Fdrde flscal, Ba-flüda pÍé\'ia e anpla defesa, ficará iÍlpedida de licitar e cortralr com o it4unierpio
pelo prazo de alé cinco anos e, se for o c?lso, o Municipio de São Bemado solicitará o seu descredenciamedo do Cadastro de

Fomecedores do Estado por igual pedodo, seÍr} prejuizo da ação penal côrÍespondente na f.rrna da lei;

12.5 A múta eventualmente iflposta à contÍáâda será artoÍnalicanente descontadâ da fâtua a qrre l1zerjus. &rescidâ de juro-§

moizióritx tie i9ó (um por ceÍrio) à.r mês. Caso à corriráala não ierúa nerúun vaiff a rece'oer tiesie óryàô da Freieiiura Mtmicipal
de Sâo Bemardo. ser-lhe-á concedido o prazo de 05 l cinco) dias uteis. contados de suaintimação. pam efehrã o pagamento da multa.
Após esse pràzo. nâJ sãülo êfetÉdo o p.àganê o. seus daxlos serâo encarnbhalos a: órgãô cornpetente para qüe sejâ inscrila na
diyida ativa do Mlmicipio, podendo, ainda a Prefeih.ua procedeÍ à cobrança judici al da mútÀ

ç/ .1

?D/
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l -;.o Ás IÍltliiiis pletlsii§ lii-ld §eçúl IiaJ giimam a iLUliaü(aUaiÍ'ia üa leP;irarr.ú úúS e\ enaüaüS üd-iúS. Peiü.is üri Pfejiiizos qiiÉ §eU

ato punlvel veúa carsü ao Município de São Bemaxdo.

12.7 - Se à ContÍatda nâo proceder ao rccolhimento da múta no Faz o de 05 (cinco) dias úeis, contados da intimaçâo por parte da
Sê,-Íêlâriâ MrrÍli.inâl ilê Aílministl-r.ão e plânêiâme-Ítô ô Íesnediv,r valor spÍá íies.llnlâílô dns crpriitos ,rrê pslâ Drl§§lrir .ôm â

Secrctaria Municipal de A&ninistraçáo. e. se estes não foreÍr suficiefltes. o vâlor que sobeju serâ encaniúado para imcriçao em
Divida Ativa e o<ecuçàr pela PÍoqr-adoria Geral do Município:

12.8 - Do aro que aplicar pmalidade caberá recuÍso, no prazo de 05 (caco) días úteis a contar da ciência da intimaçào. prdarrlo a
AdministÍaçár reconsiderar sua decisão ou nesse pazo encamiúá-la devidarnente irifoÍmada p{'a a alnecia{ão e decisâo supenor',
d€ntÍo do mesmo pmzo.

13. DOS ILIÜIOS PEIi,{S

l3.l - As infraçôes p€nais tipificadâs na Lei 8.666/93 serto objeto de processo júicial da foma legalmente previsl4 seÍn pÍejuzll
das dunais cominações aplicáveis.

I,L DOS RECUR§OS ORÇAMENNíHOS

l4.l - As despesas decoEentes das conhatações üirmdas da presente Ata de RegistJo de Preços, correr'ao à conta de dotaçâo

orçunentriria <io ano em cuso, ou dx demú que l)ossam viÍ a aderir a presente Ata" ás quais seÍáo eiencaías em momento opoflüro:

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

r r. r - ,{\ piurs§ rliull arr(ra, aL§ullaÀ a! scliurllLc§ ur§po§rçL,cs

I TôÍtâ§ ,s âhlscrips dnê * fi7rpÍn mccüÍies aprú\ rN iqrertas nrr inermqlin dp lâwcrrâ d? rêm^ {lnivô a ffiêrfr-lte -Ata df
Regisho de Preços.

II vinclÍan-se a €sta tua par-a fins de ãlalise técnic& júdica e decisão superior o Edital de Pregâo n'. l2019 e seus anexos e

as Fopostas das licitantes clasificadas.

III É vedado canciona ou utilüax o contrato decorrente do preseÍte registro püa qualquer opemçâo finãlceir4 sem preüa e

e)eressa aforiza{ào da Prcieimra.

1ó. DO FORO

iú.i Às paries !úiiirádriiG aieBai'r ú Fúiú ,ia Cúirdr.a ,i" Sâ BÉúidriü, Estai" ,j" ,"iar"rriiã", .úiiiú .úiiiriiÉrúÉ pa.'à üiiú
quaisquer questôes oriundas do prcsente contrato, inchsive os casc omissos, que nào puderem sel resolúdos pelavia alministrativ4
renünciãdo a qualquer outlo, por mais privileg.iado que seja.

16.2 e por estareÍn de acoÍdo, as paíÊs fiÍmirm a presente .Ata- eÍn 03 (üês) yias de igual teoÍ e forma para um só efeito legú
ficando uma via aquivada da sede da CONTRATANTE, na fonna do Art. 60 da Lei 8.666/93.

São Bemârdo-MA dc de 2o 19

MI.] NI( IPTU T-,E SAL' TIET(NAIi<T-,U

SecÍet&ios Mmicípais:

SócioPÍotrietfio

PREC,OEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:

CPF: CPF

sERBffim I o z-Í.rí-ç <, (
tn ;)
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PROCtr§SO ÀDMINISTRATIVO N" _- CPL PNtrSB|/trI{
Contrato no -- CPI. PNíSR LíÁ
ÁTÂ DE REGISTRO DE PRECO:

( \Jr\ r KA r L,, lr,U E tlrr I t(t §l f Azt_.rr. rrE r .!l l,\trvt A
PREFEITI,RA T\TLNI('IPAL DE SÃO BERNARDO N,lÂ E DO
OT TRO LÀDO À ENIPRES.\:

A PRETEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO. PE§§OA JUTidiCA dC DiEitO PúbIiCO INICMO. iÍISCTitA

no ( liPj n uó i25.i89 0uü i§8. com sede na Pça Bemardo Coeiho tie Àimei<ia oô j - Centn]. SÀü BERNÀRDU MÀ doravanre

denominada CONTRATANTD, Iteste ato, represeltada por, , residente e domicüado na cidade de --------
no uso de suas atribúçôes legais que the confere poderes pa-a celebra com a empresa

\/^nscúano CNPJ: -. estúelecida ----- neste ato representada pelo
----- P.C: --------------------- r:?F rpsi.lenr- p /r^',,',.iliad,, ',{ 

pIr n-------.

doÍa/ante denominada CONTRÂTADA, têÍrt qrtÍe si justo e pachrado, nos temos contrdos na pÍoposta obleto do PP ll' -------------
--. e PROCESSO ADMIMSTRATM Nc -- edaATADE REGISTRO DE PREÇOS NR que seÍegera
pela Lein.'8.666,93, mediaúe as cláusúas e condições seguintes;

CLAUSUIÀ PRII\{EIRÂ DO OBJETO O presente CO§-TRATO tem po. base legal o PROCESSO ÁDIIINISTRÀTII'O N"
lntegrõn o presenle crrnbalo. independenternente

,lo rrú§;.â^ ^ Eni4l .4r§.nôv^í Â n D!6õ^ôiô ?lô ô^ni?r4,lo .-^n/rffiô trâ..ôirllf ^ #i^^ §< ln^;"^ -l-Ll-,;n,rn-^Â^ 
- 

Jir.l ,J-

ücitação ou temo que a dispensou ou inexigiu, a convíe e a pro!»sta do licitaÍrte vetrcedc,I.

CLAUSUTÁ SIGUNDA - DO VÀLOR
O Valor global pelos seÍeiços do objeto coltJatual é de R$: ), que inclur
os tsibutos, eÍrcEgos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sotre o objeto do contrato.

CLA"IS"IIÀ TERCTIRÂ - DCS RECUR§OS Í'I}.IAIJCEIROS
DOS Tf,,RMOS DE REtr'ERtNClA: As despesõ deconentes da contatação dapreseflte licitação coÍIerà por conta

de RecuJsos:

- CLÁSUTÁ QUÀRTA - DOS ACRTSIMOS E SUPRESSÔES
A CONTRATADA fica ohris.da â ãceitú, nõ mesm6 condiçôes conhaluais.
no fomeqimento dos malerisis, objeto deste conhalo, ate 25olo (vinte e cinco
obseFância ao üt.65 § l'daLei8.666D3.

CLÀUSUI-A QUTNTA DO PRAZO DE VIGENCIA

os acréscimos ou supres se f,zerem necesáfios
) por cento do valor inicial âdo do contÍâto. em

manifestâção dâs pütes envolúdas mediante T€rmo Aditivo. conforme Etigo 5?, inciso I, dâ Lei n'8.666/93. e suas altera{ôes

CLÁUSUI,A SEXTA - DA FISCALÀZÂÇÃO
A fiscalizaçâo do ContJaro seÍá efehradapoÍ servidor designdo pela Secretaria de ---------:--- que poderá a qualquer tempo,
determina o que for lecessário à regnlaizâçâo <la falta do tbmecimenü] observando, bem como propor a aplicação dâs penalidades
previstâs deste inshulento.

CLÁUSUIÁ sÚTtruA Do PAGAMENTo
o nâej nmlô spú efcilltrla #És í)rpspniârlír dc N.íe fisral r-crresnondmte ãrs niníhnôs âdrrNirid.'s iá â N,íâ FÊcal deve eía
devidanede atestadapelo Setor Conpetente e s€rá efetivado llo Fazo de até 30 (tdnta) dias contados da data do atesto.

PÂRÁGRÀFO PRIMEIRO - Os pelanentos. serão creditados em nc,me da CONTRq.TADÀ mediânte trdsfeÉncia bancria em
contâ coÍente daCONTRATADÀ do Bmco , Agencia- ---- Conta co[ente -------, unavez sadsfeitas
as condlções estâbelecrda neste Contúo.

p^pÁílP^[n qFa:l]Nrlat ah:ôl^,,- âÉ^ ^,, ffiicêÀ- ^rffii/' nô Á^f,líâír,^m 6s.'l sâri h^rirr^ ,1. .^râÍir ÊÍ ndâ /i'

CONTRÁTADA e haveÍâ eÍn decorêÍrcia suspensáÍJ do prazo de pagãrlento alé que o problema seja definitivanelte sanado.

- CPL-PMSB, tendo po( objeto

-:-l-|

L__
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r.1 rdd P drrErru rs uEvob (ul|rpruvd sud r qaúrdiu u\ dú usL.ü e (úÍii tl
Flsco Fedeml e com o Flmdo de Gaa ia poJ TeÍrpo de SeÍviço - FGTS. Ta1 comprovação sera feita mediante apresenta4à) de Ceflidâo
n€ativa de debito CND. BeÍn qomo. marter confolme artigo 55 inciso Xlll da okigaçtu da contralada de mãter. du.ante toda
execução do contrato, em compatibüdade com 6 obrigações por eles assumidas. todas as condições de habilitaçáo e qualificaçâo
exigidâs na licita{ão.

PARA.(;RAFO OUARTO - À CONTRq,TANTE ní) p4larájurcs de mcra poÍ aÍa-§J no pagünento, cobrado atraves de documento-s
Íâo há'úil, iotál ou pardãi rqrtc. 'urÍu coÍtro ptt motiw tie pernlêrrcia ou desctnrryrimerúo tic corriições conirárius.

CTÁUSUIÁ OITAVA DO REAJUSTE
O valor do presede ContÍato so podeú seÍ reajustado órante o prazo de sua vigfucra se houver aunento aúoúado pelo govemo
FedeÍal.

CLAI'SI Ld \O\A DAS OBRICÀÇOES DA CO\TRATA\ TE

A COi\,TRÀTÀNTE o'Driga-se-á:
a) AL'orrpaúa e fiscalüu a execuçâo do contralo;
b) Desigrw urn serr.idor da Secretaria Municipal de Adrninistraçto que será responsável pelo acoflpãúaÍnetlto
e fiscalizasão da execnção do objeto do presente cont'ato. Ao servidor d€signdq coÍnpete entÍe outras obrigaçôes,
veÍificâÍ â írrãlidâílê. iÍnriôlâhiliíi*ie ilâs emhâlâpcns eRtxlô dê ..mscÍl,â.ãr e vâlirlxie ílos ÍrôdrÍm ânôlândô em
regrstro póprio todâs âs ocoEências relacionadás a eiecução do contrato detrÍninando o que for necessado a
regulaizaçfo das faltas ou defeüos obserlzdos;
c) Fornecer a qualqusÍ teÍr4ro e com o Vaxrmo de presleza- medranle soLc açao escnla dâ ('ONÍRA fADA.
infonnações adicionais, paa dirimir <hrúdas e oriqlta-la em todos os casos omissos;
d) As decisões e proyidencias que ültrapassarem as competêÍrcias, do ÍepÍesentelte deYeÍar ser solicitadas, a szus
superiores erll teÍrpo hábil pa-a ado$o dc medidâs convenientes:
pr pê.êhaÍ 

^ ^hipf^ Á^.^ntr r^fl,f^tmqÃ^qn '7? in.i$ II âlínêâs o Ê h ã, I êi I ÁÁÁl41

CLÁUSULA DÉCIIVIÀ DAs oBRIGAÇÔT,S DA CoNTRATADÁ
O presente Contrato nfo poderá ser objelo de cessfo ou tÍansfeÍênciq no todo ou eÍn paÍte.
A CONTRATADA obrigaÍ-se-á â:

a) EntÍ€ã os serviços objeto deste co Íato mediante emissab de Nota de EÍnperúo ou Clrdem de Sex'iços e
cÍon(grõla de enhega fomecido pela SecÍetEia Muiiçipal de Administmçâo, ern estrita ob6eNância a sra propJsta
- r^ 

^ 
he^ I/l ôl-.É'.r,l^ - ^nôlir.!ãô

c) Manter preposto com aurência da Administaçâo Municipal na localidade da presta4âo do sen'iço para represerú'á-

lo na execuçÍir do contrato e prestã esclãecimentos necessários &) servidor designadr.r para acomparüar e fiscalüar
a execução do fcmecimento, e a Seüetaria Municçal de Administüçâo. qlaldo solicitado:
d) Observü o horário do o(pediente dÍninistrativo, L-ompreendido entre 08:00 h as 12:00 cLiIIlo sendo cr horário
adminishativo paa tÍatar sobÍe o contralo e serviços, de segunda a sexta-Íeifl4

v L u'rr,rx M'r!rr! v &6 ç !v[utv!. sv Pr
com observância dos rcquisitog bem como da legiúaçáo em vigü paa pedeita ereoção do contÍato;
f) Arcar com todâs 6 despesas, exigida.,s por 1ei relativas ao obieto do conlÍato respoÍldendo pelos encargos
tmbalhistas. previdenciaÍicE. e c(rmerciars resultantes da erecu4ao do conrato e oulros conespondentes.
g) RespoÍdeÍ pelos danos carsados dfetaÍnente a adÍninistÍação ou a terceíos, decorrentes de sua ürlpa ou dolo na
execBçâo do conúato nào exsluindo ou reduzindo esa responsúüdade em fa.e da fiscalizaçto ou acompaúãnarto
efetuado pela SecÍetaria Municipal de Administração:
ii) Rel,a-,ár. aúrr;8; úü;r,'usúiú, 

"r 
;úi:o e^pÉrisds. ri(, iúidi úii Éiii!,dte, ú uijjeiú ürsta au,iüiáti, eiii llúe sÉ vÉriria.,r Éril

vicios, defeitos ou incoÍeções Íesultantes da e{ecuçào.

(] LÁSI] I,A DECI§,IT\ PRI MEIRA DA§ PT]NÂLIDADI'S
o descmprimento. total ou parcial, por parte da CoN'|RÀTADÀ de qualquer das
CONTRATADA 6 sarçôes pÍe\"istas na Lei Federal n'8.666/93, elicardo nos atigirs 8l

ôes c,Í-a estabelecidas, sujeitaú a

rAl(-ttçr'ül! \J n<lrvllt lw U aut§ct u{usaülcauo tlo ctrlt4nnllc[rto uo orr]cro Ge§[c lollu §u]ellula d LUl\ lKArllr_r}\' arrrrura oe

mom corespondeÍrte a 0,39'0 (três centésimos poÍ cento) ao di4 srrb,re o valor do fomecimento até (r limite de 109'o (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Atém da multa indicada no paágüfo mterioÍ, a CONTRATANTE podera, gara ida a prévia defesa
aplicar à CONTRÂTADÀ, nahipótese de inexecuçto total ou pücial do C!] rato, as seguintes sarFesl

a) Advertênda;
b) Multa de l0 % (dez poÍ ceÍúo) sobre o valor do Corlh'ato:
c I Suspensao reÍnporaria oe panicipa{ao em ücilaçao e impedimeÍ o de üonüalar com a aiministraçao. por
prazo nto $perior a 02 (dois) alos;
íl r ÍH,Eaô.1ê iniílnmirt*lp nrc liritqr orr ,rnr râlcr mm e A.lminisrÍe. r p|rhli.e mmrcnrô nê..lrlr'rFfl ô§

motivos determinaúes da pmiçâo .

e) As sanções pÍeüstas nas alíneas "a", "c" e "d' podendo ser aplicadas conjuntaÍnente com a prevista na
allnea "b".

il
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PÀRÁGRAI'O TERCEIRO AÉs a aplicação de qualquer parúdade será feita comrmicaçâb esoita à CONTR-ATADA e tr,lrblicada
no jomal Oficial do Estado ou DOU . consterdo o firnduleÍrto legal. exclúdas os casos de @licação das peflalidades de adveÍtências e
multa de mora.

CLÂSUI,A DÚCI§IA SEGT,T{DA DA RESCISÀo
A ine\ecuçdo ücta.l ou pa-cial desle contrato enseja a sua rescisào. com 6 coÍrseqúéncias co ratuai-§ e as preyisras em ler.
Constiiuem moúvos pára aressÀã) deste Ccrr -rirlo:

a) - o nâo cuÍnpdmento de clársulas coÍúatuais, especificaçôes, prcjetos ou pmzos:
b) - o cüÍnprimento iÍr%ulã de cláusula-s corúaluais especificaçôes projetos e pmzos;
c) - a l€ntidâo do seu cuÍnprimedo. levando a CONTRq.TANTE a compÍova: a impossibilidade da conclustu
da obÍa do s€rviço ou do fomecimento. nos prazos estipúados:
d) - o afÍaso injustificado no inicio da obr4 ssrviço ou fomecimento;
e) - a pamlisaçtu do fomecimeÍúq seÍn justa ca]"sa e previa comunica{âo à CONTRATANTE:
f) - a su'Dcontratâçào total ou peciai do seu objeto, a associaçtu da üJN-TR-{TADA com ourem. a sessiJ (ru

lrülsferência lotal ou pacial, bem como a flxfo, cisfu ou incorporaçfo não a&nitidas no edital e no colltralot
g) - o desatendimento das determina4ões rryulares onanadas pelo servidoÍ a ccrm.issàr designada para
acompaúü e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretada Municipal de Seqetada Municrpal de
Adminish-i.â.i
h.) - o cometimeÍúo reiteÍado de faltas nâ sua eÍeorçâb, anoíadâS na fc,rma do § l' do ãt. 6? desla Lei FedeÍa.l
tr" I .666/93:
l) - a decÍetação ou a rrstarÍaçab de msolvencra cl\dl
j) - a dissoluç&, da sociedade ou o falecimento da C'ONTRATADA;
k) - a alteraçâo social oÚ â modificação da filalidade ou da esfutura da CúNTRATADÀ que Fejudique a

execuçào do contrdtQ:
lt -.rzÂês d. àidasa nihlir,r dê rlta rplpwânria a mln rnnhcrimmt^ it,§ti6.,dqs ê,1êrêlm;nzlâs àêlá

máxima altoridâde da esfera aúninishaliva a que está suberdhado a CoNTRA.TANTE e eruad6 no processo

administÍativo aquo se referc o coÍltÍáo:
ml - â srryressfu, pol pete da CONTRA.TANTE, coÍnpra§, acaretandtr modificação dr.r valoÍ inicial do corúÍato
além do limite p€rÍnitido no § l' do áÍr. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, poÍ ordem escrita da CONTRATANTE, por plazo srperior a t20 (cento e

vinie) dias, salvo em caso de calãnidade pública, gÍave pertuÍba{âo da ordem intema ou guera ou ainda por
ro-oliãô. or(non.Â6 ^'!ê r^l.Ii,ôrh i-,1--,1--i-.-r.,1^

p€enento obrigarório de indedzaçôes pelas sucesivas e contÍatualmente impreüsta! desmobilüaçôes e

mobilüações e outras previstas ass€urado a CONTRATAD A" nesses casos, o direito de optar pela suspensâo
do cunprimento das obrigações as$xnidas até que sejanormalizada a situação;
o) - o ahaso superior a 90 (noventa) dias dos paliünentos devidos pela CONTRATÂNE decoÍredes dos

fcmecimentos j á Íecebidos salvo em caso de calünidade pública, grave pertabaçâo da ordem intema ou guer4
assegurado a CONTRATAIDA o direito de optar pela suspeÍIsà) do cuÍlprimento de suas obrigações âté que

Jqo rrvrnr.r]&ogs o .rLuqd,

PARÀGRAFO PRIMEIRO - Os caso6 de Íescish contlatual seÍão foÍmdmente mofivalos nos antos do.prôcesso, assgruando o

contÍalitório e a aÍnpla defesa.

PÀRÁcRAro SEGUNDo A rescisto deste Conhato poderá ser:

a) deteminada poÍ ato uni-lateral e escrito dã Adminishação nos casos €ÍluneÍados n6 alíneas 'a' a 'i' desta

ciá^iiia.
b) amigavel, por acoÍdo entre as paÍ1es, reduzida a tecno no esso da licitação, desde que haja
coflvqriência põ'a a CONTRA.TANTE:

iudiciúnente, nos termos da legislaçâo

CLÁSIILA DÉCIÀ,{Á TERCEIRA DO RDCEBIMENTO DOS PRODUT(IS
os seryiç(rs deverÍio ser enkegues conforme CronograÍna constalte n(x anexc,s planilhas púle integmnle deste

PÁRÀGRÀFO rRIMEIRO O objeto dJ contmlo seú recebido coniorme Clâlsula De sendo que os serviços que nâo
da CONTRATADA. oara seÍsmsúsfuerem as condições citadas na pro-Dosta e no etlital seráo lecusdos e colocados a

corrigidos, dertro do prazo estabelecidos entÍe as partes:

PARÂGRArO SEGUNDO A critério da Prefeitura Municipal de SÁO BERNARDO poderá ser .oncedido novo prazo para
recebimento dos sen"iços Íejeitado. Ocorlendo a rej eição pela 2' vez, o contrato poderá ser rescindido. A CONTRATAD A será notificada
para reguiariza'no prazo Mâximo de r r (quinze ) dias corri<ios. sob o risco <ie incidü nas penaiidades prevlslas no Arl, ü, üa Ler n

8.666D3;

CLÁSULA DÉCII\IA QUINTA DA§ ALTf,RÂÇOES
Este contralo poderá ser alterado, com as devidasjustificativas, no c6o preústo no at. da Lei n' 8.666i93.
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CLÀT]ST]LÀ DÍICnÁ sExTA DA PUBLICAÇAo
Delltllr di.r plazo de 20 (vinte) dias sontados da sua assinatuÍa a CONTRÀTANTE proúdenciaá apublicaçâo eÍn resuÍno. do presente

Contralo.

CLÁUSUTÂ SÉTIMA Do FoRo
O foro da Comaca de SÀO BERNARDO no Estado do MEaúiir, seú o competente para didmir dúvidas ou peÍrdências re$útantes
deste Cúltlirlo.

E ÍK)Í estüem de acoÍdq depois de [do e achado confome, t'oi o preseÍ]te insmüreüto la\aãdo €Ín 3 (hês) liâs
de igual tec,r e foma assinado pela partes e testemuÍúas úaixo.

sÀo BERNARDO(NtA). ----------------

PRETEITURÀ MTjNICIPAL DE SÀO BERNARDO
CONTRATANTE

E',@q/
PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo BE

CNPJ
CON'IRATADA

TE S'lEl,lr-rNI l Â-s
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