
P[4 .FOLHAN(.

PR0CESS0
oDEEETTItO^ Ml lltÍlÀÍDAl l.rE C^at

fiôôÂRfioE
EsrADo oo ulmraÃo

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMETDA NO 862 - CE
CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LICII'AÇAO
pREGÃo PRESENCIAL Ne 03s/2019/sRp

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 201912005

srsTEMA DE REGTSTRO DE PREÇO

(Regisro de Preço para Íuhrrus Contmtações, de empresa para fornecimento de EquÍpamentis hospitalares
e equipamentos odontológia Wm a secretaria municlpal de saúde), através do sistf,,ma de registro de
preços, destinados ao atendimento da secretarta de Saúde do MunicÍpio de São Bernardo-MA).

ABERTURÁ: 08 de janeiro de 2020, às 08:00 horâs.
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitâção situada Pça Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - - São
Bernardo/MA.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estádo do Maranhão, através da Pregoeira olicial
designado pela Portária ne de janeiro de 2019, torna público, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.a

10.520, de L7.07.2002, Decreto Federal 3.555/2000 e Lei Complementar 723/2006, subsidiariamente a Lei
Federal n.0 8.666/93 com suas alterações, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e nos termos
deste editâl, realizará, às 08:00 h (oito) horas do dla 08 de ianelm de 2O?.0, na sala de licitações, situada Pça

Bernardo Coeiho de Almeida 862 - Centro - - São Bernardo/MÀ a sessão de abertura do procedimento
Iicitarório na modalidade PREGÃo PRISENCIAL, tipo MENOR PREçO POR ITEM, adiudicaÉo por ITEM, para a

CONTRATAçÂO DE EMPRESA PARA RIGISTRO DE PREçO PARA FUTURA CONTRATAçÃO PARA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMEII"TOS HOSPITAUIRES E EQIJIPAMENTOS ODONTOLÓGICO PÁRA A
SECRETARIÁ MUNICIPAL DE SAÚDE DO llUNICÍPIo DE SÃO BERNARDO/MA, por meio de Sistema Registro
de Preços, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (ANEXO l), na forma abaixo:

DÂTA DA §ESSÃO: 08 de ianeim de 2020.
Hof,ÁRIo: 08:oo h (oito) horas.
LOCÁL: Setor de licitáções, situada Pça Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - São Bernardo/MA.
INFORMAçõES: Setor de Licitaçôes da Prefeitura Municipai de São BernardolMA, situada Pça Bernarrio Coelho
de Almeida 862 - Centro - - São Bernardo/MA, no horário de 08:30 às 12:00h.

CAPíTULOI-DOOBJETO
Esta licitaÉo tem por objeto o Registro de Preços para futura contratâções de Empresas para o fornecimento de

Equipamentos hospitalares e equipamentos odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde do MunicÍpio de
São Belnaldo/lvlÁ, cr.rníorme especificações e denrais exigências previstas rreste editdl e seus alexos.

CAPÍTULO U. DA PARTICIPAçÁO

2.1. Poderão participar do certãme todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de atividade
pertinente ao obieto da contratação, que preencherem as condÍções de credenciamento e habilitâção, disposto
neste Edital.

2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem nas hipóteses
do arL 9' da Lei 8.666/93 e ainda em uma ou mais das situações a seguir:

2.2.1. Empresas que se encoIltrem em processo falência, recuperação j ncurso de credores,

Z

dissoluÉo, liquidação, nem aquelas que tenham sido declarados inidôn
com a Administração Pública ou punidos com suspensâo do direito
qualquer órgâo ou ente integrante da AdministrâÉo.

li-ifr. 
^ir -^hlr.t,r

r e contratâr com

2,2.2. Empresas cuios sócios, diretores, representantes legais e/ou responsáveis técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam funcionários, conselheiros, inspetoret
diretores, empregados ou ocupantes de cargos comissionados no Município de Sâo Bernardo/MÁ;

I
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2.2.3. Empresas em regime consórcio e/ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou
ainda, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.3. Os envelopes contêndo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar do certame, sob coordenação do Pregoeira qualificado.

2.4. Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada para início do Pregão, esta se realizará no
primeiro dia útil subseqüente ou outra data deliberada pela Pregoeira e equipe com a devida comunicação formal
aos licitantes que retiraram o EditãI.

CAPÍruLO ilI - DO C&EDENCIAMENTO
3.1,0s interessados deverão apresentar os documenLos abaixo meneionarios, em origiual ou cópia aul"enLicatla, e
comparecer para credenciamento, 15 (quinze) minutos antes da abertura da sessão:

3.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

b) Ato constinrtivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo eventual da gerência
da sociedade, e demais que se achar peninente, ou ato consütutivo consolidado, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no câso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleiçôes
de se..rs administradores, quando o Iicitarte for representado poÍ pessca que eslatutariamente tenha podeÍ para tal,
comprovando esta capacidade jurídica;

c) Procuração particular ou carta de credenciamento, com hrma reconhecid4 podendo ser utilizado o modelo
anexo a este edital, estabelecendo poderes para repres€ntaÍ o licitante, expÍessamente quanto à formulação de
lances verbais e a praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão, acompanhada, conforme o casq de um dos

documentos citâdos no subitem 3.2.b

3.3. O Credenciamento far-se-á por meio de instrumento públlco de procuraÉo com firma reconhecida,
com amplos poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do pÍoponente. Em
sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deveÉ apresentâr
respectiyo Estatuto ou Contrato Social, com suas devidas alterações, ou o Consolidado no qual estêiam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaÇões em decorrência de tal invesHdura.

Obs, Na credencial deverá constar nome e CPF do representante da empresa que outorgou os poderes.

3.4. Nâo será admiHdo o credenciamento de um mesmo repÍesentante para mals de um licitante.

3.5. O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos Licitantes neste Pregão Presencial, para
disputa através de lances em sessão pública.

3.6. O credenciado deverá ter amplo conhecimento. Do teor da proposta apresentada, em todos os seus itens, a
fim de que a empresa se faça representar legitimamente, em uma eventual negociação entre as partes, evitando
com isso a interrupção da sessão para contatos externos visando esclarecimento de dúvidas sobre o teor da

mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pela Pregoeira. A licitante deverá apresentar
fotos da fachada do prédio e das instalaçôes internas juntâmente
fúncionamento anexo do edital, acompanhado das certidões específicas e s

eclaração de localização e

atualizadas. Apresentar os
alvarás de autorização sanitárias estaduais e Federais e com autorização de

3.6. 0 licitante deverá apresentar comprovante de retirada de Edital deüdamente assinado pela Pregoeirâ.

a) No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeir4 será realizado o
credenciamento do interessado ou seu represcntante legal. PaÍa tânto, obrigatoriamente, será necessária a

apresentação dos seguintes documentos.

ti!i*Do/



3.7. Declaração informando o porte da empresa, sob pena de preclusão do direito de preferência de contratação.

3.8. Serão aceitos a participação de Licitantes não credenciados, sem representante autorizado na sessão, desde
que tenha entregado êm tempo hábil os envelopes com as propostâs de preços e documentos de habilitaçâo e,
atenda a todas as exigências do Edital, porém, não poderão praücar nenhuma espécie de ato durante a sessão,
inclusive oferecer lances para cobrir o preço de nenhum outro licitante.

CAPíTULO N - DA FORMA DE APRE5,ENTAÇÁ? DA DE.LARAçÃ? DE PLEN0 ATENDIMENT, Aos REQUIsITos
EXIGIDOS, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO:

4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no
Anexo IV deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes n'1 e n'2.

ENVELOPE N9 1 - PROPOSTA DE PREçOS
PREGÂO N9 035/2019/sRP _ coNTRATAçÂo D[ E|i!PRESA IIARA o FoRNE(TI}ÍENTo DE EQUIPAMENT0S
HOSPTTATÁR"ES E EQI'IPAMENTOS ODONTOLÓGICO PARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SÂO BERNARO/MÁ.
EMPR-ESA:

ENVELOPE N9 2 . DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

PREGÃO N9 035/2019/SRP _ coNTRATAçÃo DE EMPRXSA PARA o FoRNECIMENTo DE EQIIIPAMENToS
HOSPITAT.ARES E EQTIIPAMENTOS ODONTOLÓGICO PARÂ Á SECRETÂRI,A MUNICIPÁT DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SÂO BERNARO/MÁ
EMPRESA

4,4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em originâI, por qualquer processo de
cópia autenücada por Tabelião de Notâs ou cópia acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira ou
por membro da Equipe de Apoio, por ele designado.

4.5. Depois do credenciamento, serão recebidos os envelopes "PROPOSTA DE PREçOS" e "DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÂO". Posteriormente os envelopes "propostâ de preços" serão abertos para conferência de
corformidade e assento de rubricas;

4.6. Após a conclusão dos procedimentos relativos à Fase de Abertura das Propostas, dar-se-á inicio à fase de
lances até que se esgotem as possibilidades de negociação, seguida da fase de abertura dos envelopes contendo os

documentos de habilitaÉo

PREFEITURA MUNICIPAI. DE SÃO
ESTADO DO MARAN

PRAçA BERilARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO -
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Pt{ .FoLHAil'

PROCESSO q C

MA

trumento convocatório e seus
CAPÍTULO V . DO CONTEÚDO DO ENWLOPE DA PROWSTA
As propostas deverão obedecer às especificações e condições previstas n
anexos. A empresa deverá apresentar com a proposta toda documentação
anexo ao edital, sob pena de desclassificação.

5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estádual/municipal;
b) número do Pregão Presencial;

nas especiRcações técnicas em

4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes
dizeres:

4.3, A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua pornrguesa
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras,
emendas, com no máximo duas casas decimais, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representânte
legal da licitante ou pelo procurador,legalmente habilitado, conforme Capítulo V do Edital.
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cl descrição do objeto, de forma clara e sucinta, em conformidade com as especificações detalhadas em
anexo neste edital;
d) preço uniuírio dos itens, cotando-se todos os itens discriminados, em moeda corrente nacional, em
algarismo e por extenso. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e

custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o objeto desta licitação;

5.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço
do item, observada a redução mínima entre os lances, que será definida pela Pregoeira, haja vista, a diversidade e

complexidade do cêrtame.

S.3. A falta do valor por extenso não será motivo para desclassificação da proposta desde que o valor esteja
explicitâdo de outra forma que não reste margem de dúvida para efeito de julgamento.

5.4. Havendo divergência entre o preço unitario e o preço por extenso, prevalecerá o preço por extenso.

5.5. A falta da rubric4 CNPI e/ou endereço completo, poderá ser suprida pelo Representante Legal na sessão,
desde que tenha poderes para este fim.

5,6. A proposta de preço deverá estar acompanhada da Deciaração de que o fornecedor do objeto conhece e

aceita as regras determinadas pela SMS;

5,7. A proposta terá validade de 60 (sessental dias;

QAPÍTUL, VI - Do coNTEÚDo Do ENVEL,PE "DocUMENTos DE TIABILITAçÃO" . TNVÓLUCRO II

6.1. Os Documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via, e somente serão aceitos, se estiverem
dentro de seus prazos de validade, na data prevista para a realização da sessão de seu recebimento e abertur4
reservando-se a Prefeitura o direito de verificar na fonte emissora, a autenticidade dos mesmo.

6.2. Referir-se-ão sempre à jurisdifo do local de domicilio da sede do proponente.

6.3. Os documentos terão de apresentar os seguintes documentos de habilitação INVóLUCRO ID

6.3.1. Documêntos de Habilitação Jurídica:

6,3,1,L. Ato Constituüvo, estatuto ou confato social, com suas alterações, em vigor, devidamente registrado no

órgâo competente, em se tratando de sociedade empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de

documentos de eleição de seus administradores;

6.3,1,2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova de diretoriâ em

exercício;

6.3.1.3. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

6.3.2. Documentos de Habilitacâo tuídica:

6.3,2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPI).

6.3.2.2. Registro de inscriçâo no Cadastro de Contribuinte estadual e alvará
seu ramo de aüüdade e compatível com o obieto deste editál.

Funciônamento, pertinente ao

6,3,2.3, Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicllio ou sede do licitânte (Certidão

Negativa de Débitos do Estado e Certidão Negativa da DÍvida Ativa do EstadoJ;
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6.3,2.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante (Ceúidão
Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Díüda do município);

6.3,2,5, certidão de regularidade com o Fundo de Garanüa por Tempo de Serviço (FGTS), emiüda pela Câixa
Econômica Federal - CEF

6.3.2.6. Certidâo Conjunta Negativa de débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da Uniâo - Receita
Federai. Prova cie regulartriacie reiatrva à Seguridade Social, demonsu'anrio srtuaçào reguiar no cumpnmento
dos encargos sociais insüruídos por Lei (CND/FEDERALCONIUNTA).

6,3.2.7. Certidão de Débitos Negativa do ministério de Trabalho e emprego Conforme Portaria l42l/2074.

6.3.2.8. Certidões de informações sobre infrações, Certidão Negativa de débitos trabalhista - Lei 72440 /11

6.3.3. Qualifi caçâo Econômico Financeira

6.3.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordatã expedida pelo Cartório Distribuidor da Sede do
participante, com prazo de validade.

6.3.3.2. Balanço Patrimonial e demonsts'ações contábeis exigívêis nos termos da lei, que comprovem a boa
situação nnanceira do licitãnte, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios,

6.3.3.3. O balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regular junto ao seu conselho de Classe

e se apresentar conforme abaixo: e comprovar a boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada
através de Índice financeiro, uülizando a fórmula abaixo, cujo o resultado deverão estar de acordo com os
valores cstabelecidos:

ILC= Ativo Circulante > 1,0
Passivo Circulante

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

Passivo Circulante + ExigÍvel a Longo Prazo

6.3.3.4, Certidão simpliftcada da lunta Comercial do Estado do Maranhão - fUCEMA, de acordo com o art 1p do

decreto nq 21.M0/2005, para empresários e sociedades empresâriais do Estádo do Maranhão,

referente a esse ano.

6,3.3.5. No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federação, terá que apresentar a certidão
simplificada da funta comercial do Estado, sede da empresa.

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

b). Termo de abertura e encerramento

6.3.4. QUAUFTCÂçÂO TÉCNICA:

6.3.4,1. Atestâdo de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito vado, devidamente

autenticado e com firma reconhecida, comprovando que a licitante dispôes de á dão para desempenho da

atividade perünente e compatível em caracterÍsticas, quantidades e prazos com objeto da licitação, conforme

preceitua art. 30 inciso II§ 1q e 3q do inciso IV da Lei 8.666193 e alterações posteriores. Acompanhado das notâs

fiscais.
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6,3.4.2. Declaração da licitánte, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que
não explora úabalho infantil, contbrme exigência do art.7p, )üXttl da Constituição Federal, ou seia, que nào
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso oi insalubre, e não utiliza mão-de-obra de menor de 14
anos, devidamente assinada pelo responsável da empresa com firma reconhecida - Anexo V; (Acompanhada da
DeclaraSo de que não emprega Menor, Expedida pelo Ministério do Trabalho, com máximo de validade.

6.3.4.3. Deciaração de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório.

6,3.5. 0s Documentos de Habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia,
autenticâda em todas as folhas por tabelião de Notas, ou pela Comissão Permanente de Licitâção onde será
recebida a Documentação da Habilitação, ou por publicação em órgão da imprensa Oficial, conforme o caso.

6.3.6. Serão desclassiRcadas as propostas que não atenderem às exigências do prêsente Edital e seus anexos, que
sejam omissas, ou que apreseoiarem irreguiaririades capazes cie riiÍicuiiar o juigameni"o.

6.3.7. A apresentaÉo das propostas implicará a plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste edital e seus anexo.

6.3.8. Quando se tratâr de microempresâ ou empresa de pequeno porte, no que se refere à regularidade fiscal,
u§rcLruu rtvs.u r. -f, E -rJ uc rJ€r LUr'rPrÉrrrr'kr LLJI Lvvlj.

6.3.9. Na hipótese de não constâr prazo de validade nas certidôes apresentadas, a Administração aceitará como
válidas as expedidas até 60 [sessenta] dias imediatamente anterior à data de apresentação das propostas, salvo
as restrições da Lei.

7, APÍTULO WI - DO PROCEDTMENTO E DO IULGAMENTO

7.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão com o credenciamento dos interessados em
participar do certame.

7.2. Os envelopes contend-o a- proposta e os documentos de habilitaçã-o serão recebidos no endereço acima
mencionado, em sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar do certâme, sob coordenação do Pregoeira.

7.3. Caso seia impossibilitada a realiza{o da sessão na data marcada para início do Pregão, esta se realizará no
primeiro dia útil subsequente ou outra data deliberada pela Pregoeira e equipe com a devida comunicação formal
aos liEitantes que retiraram o Edital.

7.4. Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeira a declâração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitâção, fora dos envelopes, de acordo com o estabelecido no Capítulo lll deste
Edital e, em envelopes sepârados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

7.5. Encerrado o credenciamento, estará encerrada a possibilidade de admissão de novos participantês no
certame.

7.6. IULGAMENTO

7.6.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério nor preço por item, sendo a
adiudicação por item.

7.6.2. Para cada item será declarado um vencedor. Serão admitidos, ainda, nces que deverão ser registrados
como clâssificáveis, com a finalidade de atender demandas não supridas p
ordem de classificação.

mpresa com preços registrados, na
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7.6.3. Considera-se como empresa classificável aquela que, as propostas atendam aos requisitos contidas no
edital e anexos, declare aceitâr exigências propostas para efeito de postêrior contratação e não apresentem
preços inexeqüíveis ou exorbitantes por ordem decrescente de seus preços. Assim a primeira colocada será a de
menor preço por item, a segunda colocada a que tenha apresentado o segundo menor preço, e assim
sucessivamente.

7,ó.5, A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cu.io objeto não atenda as especificaçôes, prazos e condições Íixados no Edital;
b) que apresentem preços baseados exclusivamente nas propostas dos demais licitantes.

7.6.6. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operaçôes aritméticas que
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, com base no valor
mensal ou l"ol,al, que serãr.r [omados como corretos, As colreções efel,uadas serão cr.rlsideradas para apuração do
valor da proposta.

7.6.7. As propostas selecionadas para a etapa de lances, observarão aos seguintes critérios:
a) seleÉo da proposta de menor preço e as demais com preços até 10olo (dez por cento) superiores àquela;
bJ não havendo pelo menos 3 [três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as
píopos'ús que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).

7.6.8. O Pregoeira conüdará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
seqüencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente de vàlor,
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

7.6,9. A licitante scrteada em primeirc lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances;

7.6.10. A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do
licitante daquela etapa de lance e na manutenção do último preço apresentado para efeito de ordenação dos
próximos lances.

7,6.L1. Os Iances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço, observada a redução mínima entre os lances definida pela Pregoelra (margem de lance).

7,6,L2. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulafio de lances ou conforme detêrminar o Pregoeira no momento da sessão, quando definir margem de
lances,

7.6,13. Fica estabelecido que o Pregoeira no momento da sessão registrará mais de um preço dos licitantes em
caso de empate real, tendo preferência aquele que primeiro ofertou o valor. Em caso de impossibilidade de

atendimento por parte do vencedor poderá ser convocada, na ordem de classificação as empresas classificáveis
que ficam ordenadas na 21 e3e colocação,
7.6.14. Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa
seguinte, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado e aceito
pela Pregoeira.

7.6.15. O Pregoeira poderá negocÍar com o autor da ofertâ de menor valor com vista a reduzir ainda mais o preço.

7,6.16. Após a negociação, se houver, o Pregoeira examin
môtivadamente a respeito;

itabilidade do menor preço, decidindo

7.6.17 . O Pregoeira poderá a quâlquer momento solicitar às licitan quaisquer composições de preços unitários
dos objetos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, no prazo a ser definido pela Pregoeira.

PR}cEsso,, btcl lJ a (: q
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7,6.18. Considerada aceitável a oferta de menor preço para o item, somente será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitaÉo quando concluido o iulgamento de todos os demais itens.

7.6.19. Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de
processamento do Pregão, até a decisâo sobre a habilitação, podendo ainda ser efetuada verificaçâo por meio
eletrônico hábil de informações.

7.6.L9.L A verificação será cerüÍicaria peia Pregoeira e cieverão ser anexacios aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, exceto impossibilidade devidamente justificada.

7,6.19.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essâ indisponibilidade e não sendo apresêntados os documentos
alcançados pela verificação, inabilitará a Iicitãnte.

7.6.20. Se a oferta não for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitaçâo, o Pregoeira
examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e,

em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma ou mais
oferta, aceitável cujo âutor (es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será(ãoJ declarado(s)
vencedor(es).

7.6.21. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitâção previstos neste Edital, a(s) licitânte(sJ será (ão)
habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame.

7.6.22. O ve\cedor deverá, após devidamentê convocado, no prazo de 2 (dois) dias corridos contâdos da data da
convocação, comparecer ao órgão gerenciâdor para assinar o deüdo contrato, quando pendente, sob pena de
submetcrcrn-sc as penalidades previstas nestc editil.

7.6.23. Quando o vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar a ata,
serão convocadas as demais licitantes classificáveis, com vistas à assinatura do devido contrato, sem prejuízo das
penalidades preüstas neste Instrumento.

7.7. PROCEDIMENTO PARA MIÇROEMPRE-SIS E E,]TíPAE§4.§ DE PEQI-IENO PORTE

7.7.1 Em caso de ocorrência de participaçâo de licitante que detenha a condição de microempresa ou de empresa
de pequeno porte nos termos da Lei Federal 123 /2006, e não sendo a proposta válida classiflcada em primeiro
lugar de empresa desse porte, serão adotados os seguintes procedimentos:

7.7.2 seró assegurado, como critério de desempdte, preferêncío de contrqtoçdo pard os mícroempresqs e empresos

de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 50/6 (cinco por cento) superiores d proposta mdis
bem classifcada.

7.7.i Para efeito do disposto no subÍtem acima, ocoffendo o empote, proceder-se-á da seguinteforma:

7.7.3.7 q microempreso ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada pqra qpresentar

novd proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusdo;

7.7,3,2 o mícroempresa ou empresa de pequeno porte mois bem c apresentor proposta de
preço inÍerior àquela considerada vencedora do certqmq situdção e
objeto lícitado;

rá adjudicado em seu favor o

7,7.3.3 ndo ocoffendo q contratqção da microempresa ou empresa ueno porte, na forma do inciso
qnfurtoa serão convocadas as remanescentes que porventura se enquad
ordem classificatória, parq o exercício do mesmo direito;

m no hipótese do subitem 7.2.2, nq

7,7,3.4 no caso de equívalência de valores apresentados pelas microempresqs e empresos de pequeno porte

rn,|J6;**;.----
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que se encontrem enquadradas no subitem 7.2.2, seró reolizodo sorteío entre elas paro que se identilique
aquela que primeiro poderá opresentar o melhor oferta)

7.7.3.4 o disposto neste subítcm somente se aplicará quondo a melhor oÍerta ínicial não tíver sido
apresentqdo por microempreso ou empresa de pequeno porte.

s. aPíTULo wil - DA tMPUcNAÇÃo

8.1 Até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, a licitante interessadâ
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma daLei8.666/93.

8.1.1 Consldera-se llcltante lnteressada a llcltante que comprovara devlda retlrada do Edital e seus
anexos.

8.1.2 Acolhida a petiçâo contrâ o ato convocatório, será designada nova data para a realizaÉo do
certame, obrigada que fica a nova publicaÉo, exceto quando a alteraçâo não afetar formulaçâo das
propostas, conforme prevê o § 4'do aÍlzl dÀ Lei A.666 /93.

8.1.3 Decairá do direito de Ímpu8nar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem obieção ve[ha a

apontar, na data da abertura da sessão ou depois da abêrtura dos envelopes de propostas, falhas ou
irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

9. APÍTULO D( - DO RECURSq, DA ADJUDIqAfrO E Do ATo DE coNTRoLE FINAL

9.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua
intenÉo, abrindo-se enGo o prazo Ce 03 {três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais
licitântes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr
no término do prazo do recorrente, sendoJhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, a
adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à

autoridade competente para realização do ato de controle final.

9,3 lnterposto o recurso, o Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou êncaminhá-lo devidamente informado
à autoridade competente.
9.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará
o procedimento.

9.6 Colhidas às assinaturas, o Órgão Controlador providenciará a imediata publicação do contrato, sob forma de
ertrato. Caso ocorra hipótese do subitem anterior, será também publicado o ato que promover a exclusão.

10. CAPÍTULO X - DOS PRAZOS, DAS CONDTçõES, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBIETO REGISTBADO E DO
RECEBIMENTO DO OBJETO.

10.1 0 obieto desta Licitação será executado de acordo com as necessidades dos órgãos/entes, no prazo máximo
de 05 [cinco] dias corridot contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

10.1.1 A ordem de fornecimento será de inteira responsabil a dos órgãos usuários do pregão,

cabendo aos mesmos todos os atos burocráticos indispensáveis nistração Pública.

10.1.2 0
Contrato.

órgão usuário do pregão formâlizará acordo com a vencedora deste certame, por meio de

9.5 A licitante que convocada para assinar o Contrato deixar de fazê-lo no prazo fixado, sem justificativa plausÍvel,
dela será excluída, sem preiuÍzo das demais penalidades previstas neste edital.
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10.2 A execução do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no momento da contratação,
respeitândo a previsão do órgão ou ente contratante.

10.2.1. Correrão por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e
preüdenciários decorrentes da execução do objeto e/ou subsütuições indicadas pela equipe ou pessoa
designada para fiscalização caso detectarem alguma irregularidade na execução do obieto.

10.3 Constatarias rrregularidades no objeto contratual, o Contratânte pocierá:

a.1) na hipótese de substituição, a Contratãda deverá fazê-la em conformidade com a indicação da SMS, no
prazo máximo de 03 (três) dias, eoliados da ootifieação por escrito, mantendo o pleço iniciaiment-e
contratado;

b) referindo-se à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sob pena de
rescindir o contrato, sem prejuÍzo das penalidades cabÍveis;

b.1l na hipótese de complemêntação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicaçâo do
Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificagão por escrito, mantendo
o preço uniúrio inicialmente contratâdo.

10.4 O objeto desta licitagão deverá ser recebido conforme determinar a a'Jtoridade contratante, ccnformc seja o
caso, com emissão de relatório de execução dos objetos na forma contratada, acompanhado da nota nscal/fatura,
de acordo com o estabelecido no projeto básico resumido que integra este Edital.

10.5 Quando reieitado os objetos, no todo ou em parte, a contratada deverá substituÍ-los no prazo estabelecido
pela SMS, observando todas as condições inicialmente estabelecidas.

10.6 Caso se.ia impossÍvel de serem substituÍdos os objetos que forem reieitados, ou na hipótese de não serem os
mesmos executados, o valor respestivo será descontado da importância mensal devida ao contratado, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

1O.7 A devida contrataçâo tem vigência de no máximo de 12 (doze) meses, sendo prorogável de acordo com a

legislação pertinente.

11. CAPíTULO N - DOS PAGANIENTOS, DO REAJUSTE DE PREçOS E DA REWSÃO

11.1 Após o atendimento de cada pedido, para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão/ente
aütorizador do fornecimento, requerimento solicitando o pagamento devidamente acompanhado de fatura-
recibo. Na data do pagamento será apresentada a respectiva notâ nscal, no valor referente ao objeto solicitado.

11.2 Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da datâ de entrada do

VISIO

da

o

eap

requerimento e fatura-recibo no protocol
ficar ajustado com o contratãnte, inclusive
entre uma pârcela e a outra seguinte.

o do órgão/ente contratante, ou em olr
quanto aos parcelamentos, que terão

11.3 As notas fiscais/íaturas que apresentarem incorreções serão devolvidas
correçôes. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a fluir a partir da
fi scal/faturas corrigidas.

inferior que poderá
o de 30 (trinta) dias,

da para as devidas
resentação da notã

om

11.4 O pagamento será feito mediante crédito aberto em contâ corrente em nome do contratado.

a) referindo-se a especificação, re)eiú-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem preiuízo das penalidades cabíveis;

c) outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.
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11.5. Em caso de prorrogação do contrato administrativo, este sofrerá a devida atualização monetaria de acordo
com Índices oficiais UGP-M).

11.6. O contrato poderá ainda sofrer reajuste nas hipóteses em que sobrevierem fatos impreüsíveis ou
previsÍveis, porém de conseqúências incalculáveis para a Administração, retardadores e,/ou impeditivos da
execução do aiustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área
econômica extraordinária e extracontratual, sempre obietivando a manutenção do equÍlÍbrio econômico-
financeiro inicial do contrato.

D. APíTULO I - DA F0RMA DE coNTRATAçÃo

12.1. Após os atos conclusivos do procedimento licitatório, de homologação, poderá o órgão/ente, celebra
contratos com o vencedor da licitação nas condiçÕes estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos,
Íros seBuintes Lerrnos:

12.1.1. Após o contrato, o gestor convocará o fornecedor, através da ordem de fornecimento e prévio
empenho.

12.1.2. Para instruir a emissão da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho Prévio, o fornecedor deverá
providenciar e encaminhar ao ói"gão contratânte, no prazo de 02 [dois) dias úteis a partir da data da
convocação: Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTSJ e Certidão
Negativa de Tributos e Contribuições Federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal, sob pena da
contratâção não se concretizar.

12.1.3 Se, por ocasiâo da formalizafro do contrato, as certidões de reguiaridade de débito da registrada
perante referidas no subitem anterior, estiverem com os prazcs de validade vencidcs, o órgão licitnnte
verificará a situação por meio eletrônico hábil de intormações, certincândo nos autos do processo a

regularidade e anexando os documentos passÍveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade
devidamente j ustifi cada.

12.7.4 Se não for possÍvel atualizáJas por meio eletrônico hábil de informações, a Registrada será notificada
para no prazo de 03 [três) dias úteis, comprovâr a sua situação de regularidade de que trata- o subitem
anterior, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena
da contratação não se realizar, quando for o caso.

12.1,5 Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constãntes do cadastro estiverem
dentro do prâzo de validade, o fornecedor ficaÉ dispensado da apresentaÉo das mesmas.

12.1.6 Podem ser dispensados da apresentáçâo das certidões, os fornecedores de material de pronto
atendimento, na forma do parágrafo 1q do art.32 da Lei ne 8.666/93.

12.2 0 fornecedor do bem deverá, no prazo de 03 (três) dias corridos, c s da data da convocação,
comparecer ao Órgão Contratante para retirar a Nota de Empenho e a Ordem
equivalente).

ecimento {ou instrumento

12.3 O prazo para o inicio da execução dos objetos deverá constar na respectiva m de Fornecimento e prévio
empenho da despesa a ser realizad4 conforme aiustado com o conEatante, sem p
edital.

ízo de prazo, previsto neste

lZ.4 A náo prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará ao

contratado direito a qualquer espécie de indenização.

12,5. As Ordens de Fornecimento estârão suieitas à condição resolutiva, consubstanciada na existência de
recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamenúrias de cada exercício, para atender as respectivas despesas

realizadas pelo possÍvel Contratánte, respeitadas as ações do PPA e atiüdades de natureza conínua.

I
i
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12.6. Ocorrendo a resolução das condições estabelecidas no contrato, com base na condição estipulada no
subitem anterior, a confatada não terá direito a qualquer espécie de indenização.

12.7. A execução do objeto ficará condicionada à necessidade e interesse do órgão contratante.

cÁPÍTULo xIIr - DAs sANçÔ[s PARA o cAso DE INADIMPLEMENTo
13.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81,
87, 88 e seus parágrafos, todos ria Lei n". 8.666/93 e arrigo 7E da Leí 10.520102.

13.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o
valor dos objetos da licitação não executados, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante,
observando os seguintes percentuais:

a) de 0,3% (l,rês décimos por cenio), por dia rle akaso até o limile correspondente a 15 (quinze) dias; e
b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16q (décimo sexto) dia, até o limite

correspondente a 30 (trinta) dias;
c) de 1,070 (um por cento), por dia de atraso a partir do 31e (trigésimo primeiro) dia, até o limite

correspondente a 60 (sessental dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente,
aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nq 8.666/93.

13.2.1. Será aplicada multa de 1,5olo (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a

Contratada cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estadual e Municipal, respondendo ainda
pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

13,2.2. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratáÉo quando a Contratâda:
a) executâr objetos em desacordo com o Termo de Referência, ncrrnas e técnicas ou especificações,
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
b) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligênci4 imperÍcia, dolo ou má fé,
venha a causar danos à Conkatante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em
reparar os danos causados.

13,3. ATIVERTÊNCIA

133.1 A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações assumidas conratualmente ou nas licitações, desde que âcarretem
pequeno prejuízo ao MunicÍpio de São Bernardo/MÀ independentemente da aplicação de multa moratória
ou de inexêcuÉo contratual, ê do dever de ressarcir o preiuÍzo;
b) execução insatisfatória do objeto contratádo, desde que a sua graüdade não recomende o

enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declara@o de inidoneidade;
c) outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do

órgão solicitante, desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e

declaração de inidoneidade.

13.4. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

13,4.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública cÍpio de São

Bernardo/MA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos eterminantes da
punição, a pessoa, fisica ou jurÍdica, que praücar quaisquer atos previstos no artigo 7a d Lei ne 70.520 /02

19.5. DECI"ARAÇÃO DE INIDONEIDADE PABA LICITAR E CONTRATAR CO]II AADMINISTRAÇÁO PÚBLIU

13.5.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o acompanhamento da
execução contrâtual sê constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuÍzo do MunicÍpio de São

Bernardo/MA, eüdência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem
prejuÍzos ao MunicÍpio de São Bernardo/MA ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

I
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13.5.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de Iicitar ou contratar com a Administraçâo Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, após
ressarcidos os preiuÍzos e decorrido o prazo de 02 (dols) anos.

13.5.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratâr com toda a Administração Pública será
aplicada ao licitânte ou contratâdo nos casos em que:
al tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaísquer tributos;
b) praticarem atos ilícitos, üsando frustrar os objetivos da licitação;
cJ demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Sâo Bernardo/MA" em
virtudê de atos ilícitos praticados;
d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em beneflcio próprio ou de terceiros, quaisquer informações de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento
prévio, ern caso de reincidência;
eJ apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o
obretivo de participar da licitaÉo, ou no curso da relação contratual;
f) praücarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

13.5.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 15.2 e 15.4 do CapÍtulo XV, o Iicitante ou
contiatado está sujeito ao pagamento dê i[denização por perdas e dar,os, podendo a Administração propor
que seja responsabilizado:
a) civilmente, nos termos do Código Civil;
b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atiúdades contratadas ou do exercÍcio profissional a
elas pertinentes;
cJ criminalmente, na forma da legislação pertinente.

13.6. Nenhum pagamento será feito ao executor dos obietos que tenha sido multado, antes que tal
penalldade seia descontada de seus haveres.

13.7. As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de
defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3e do art. 87 da Lei ne 8.666/93.

13.8. As multas administrativas previstás neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu
pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

U. _ DA REGISTRO DE PREÇOS

14.1 - O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relaüvos
à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública;

14.2 - a Atâ de Registro de Preços é um documento vinculativo, obri8acional, com as condições de compromisso
pár'a a futura cor)tr"atdção, ilclusive com pleços, especificações técricas, fot'uecedores e ór€ãos pa.ticipantes,
conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas;

14.3 - ôrgão Gerenciador é todo órgão ou entidade da Administração Pública responsável ela condução do
conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerencia futura Ata de
Registro de Preços;

L4.4 - 6ÍEáo Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que pa o procedimento
licitatório para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de Preços;

14.5 - o órgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bernardo, através
da SecretarÍa Munlcipal de Administração e setor de Compras da Prefeitura Municipal.

I
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14.7 - a existência de Registro de Preços nâo obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, facultando-se a realização de procedimento especÍfico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneÍiciário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;

14.8 - este Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração
Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão participante do presente
certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador. O quantitativo decorrente das adesões à ata
de re$stro de preços não poderá exceder, na totalidâde, ao dobro do quanHtatlvo de cada ltem registrado na atá
de registro de preços para o órgão gerenciador e para os ór8ãos participantes, independentemente do número de
ór'gãus não partieipan[es que, desde que devidamente complovada a vanlagcm e o currprirncnlo das exigências
da legislaÉo vigente;

14.10 - a Ata de Registro de Preços poderá soÍrer alterações, obedecidas às disposiçôes contidas no arl 65, da Lei
8.666/e3.

1APÍTUL? xtv - DAS DtsPosrÇÕES FrNArs

15,1. As normas disciplinadoras desta licitaÉo serâo interpretadas em favor da ampliação da disputô respeitada
a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a
celeridade do procedimento e a segurança da contratação.

15.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem assinadas
pelo ia) Pregoeira(al e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para consecução do fim desta
licitaÉo, sem prejuízo da Ata final.

15.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser re8istradas expressamente na própria
ata.

1S.2.2. Se não houver tempo suficiente para a finalização da etapa competitiva ou para abertura dos
envelopes "Documentação" na mesma sessão, em face do exame da proposta/documentáção com as

exigências do Edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não
possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em atas e a continuação dar-se"á em
sessão a ser convocada pela Pregoeira.

75.3. Todos os documentos de habílitação e propostas de preços cuios envelopes forem abertos na sessõo serão
rubricados pela Pregoeíra e pelos menos dois lícítantes presentes.

15.4. O resultado final desta lícitaçdo será divulgodo no Diório Olicial dos MunícÍpíos.

15.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitâção, não abertos, serão devolvid final da sessão.

15.6. Os casos omissos desta licitação serão solucionados pela Pregoeira.

15.7. Os documento poderá sêr subsütuÍdo pelo protocolo de entrega ou solicitação de documentos .

15,8. Omissões, equÍvocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações porventura
vivenciadas, inclusive atrasos, serão decididos pela Pregoeira, com a finalidade conferir agilidade ao feito.

I

14.6 - o presente RegisEo de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da datâ de assinatura e
publicação da respectiva Ata de Registro de Preços;

14.9 - homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitâda a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares para assinatura da
Atâ de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constÍtui em compromisso formal de
fornecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos dê pubiicidade e economicidade;
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15.9. Para maior controle e organizaÉo da Administracão Municipal. o licitante ao retirâr o Edital. deverá
obrigatoriamênte deixar seus dados e endereco para contato. na Sala de Licitacões do Município de Sào
Bernardo/MA. sob pena de ficar impossibilitâdo receber notificacões e aüsos de modo geral pertinentes
ao procedimento licitatório.

15.10. Fica facultada a retirada de cópia deste instrumento ou arquivo via CD, pen drive ou impresso.

15.11. Caso o licitânte deseje retirar somente cópia impressa do arquivo será acrescentando ao valor acima, o
valor de R$ 0,15(quinze) centavos por folha impressa.

15.12. Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promoclonals ao mercado consumldor local ou
nacional, estará obrigado a estender tal vantagem ao órgão/ente contratante.

15.13. Os bens ou serviços similares às especiÍicâções dos obietos contemplados neste certâme poderão
ser renegociados com as empresas que tiveram seus preços registrados, apenas nas hipóteses de
conveniência da contratante, devendo ser iustificado no processo administratlvo, sempre tomando por
parâmeno o preço reglstrado e as condlções reais de mercado.

15.L4. Â renegociaÉo, por ato do contrato, poderá sei iêtomada em raáo da quântldade demandada,
flcando esüpulado como paÉmetro máximo o preço registrado que compreende o rralor da unidade.

15.15. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o Foro da Comarca de São Bernardo/MA do Estado do MA.

15.16. lntegram este Edital:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo ll - Minuta do Contrato;
Anexo Ill - Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo lV - Declaração de inexistência de fato superveniente;
Anexo V - Modelo de Declarafro sobre emprego de menores;
Anexo VI - Minuta de Ata de Registro de Preços;
Anexo VI[ - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
Anexo VIII - Comprovante de Recibo de Edital.
Anexo lX - Modelo de declaração de concessão de livre acesso aos documentos e registros contábeis, referentes
aoo eto da licitação e do contrato decorrente para os servidores ou empregados do órgão ou entidade
con te e dos órgãos de controle interno e externo;

Modelo de declaração de elaboração independente de proposta;
Comprovante de Recibo de Edital

São Be L7 de dezembro de 2019
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ANExo r - TERMo DE REFERÊNcrA

1.1 - Registro de Preços para futura e eventual ContrataÉo, de empresa para fornecimento parcelado de
Equipamentos hospitalares e equipamentos odontológico que serão utilizados para atendimento da Secretaria de
Saúde da Prefeitura de São Bernardo/MÀ conforme disposições deste Edital e Especincações constantes no
Anexo I - Termo de Referência.

2 - JUSTIFICATWA:
- Tendo em vista às necessidades da Secretâria solicitantes do ob.ieto deste edital, se faz necessário a aquisição de
EquipatnenLos hospilalares e equipamenLos orioniológico que serãtr u Liiizados para aLendimen Lo da Secretaria de
Saúde da Prêfeitura de São Bernardo/MA, para promover o bem estar da comunidade assisüda, pois com o
desenvolvimento de suas atiüdades na promoção de saúde pública obietiva uma melhor qualidade de vida aos
seus munícipes e possibilitando o acesso da população a medicamentos de caráter essencial.

3 - DAS OBNGAçÓES DA EI{PRESA VENCEDORA

3.1. Cfertar medicamêntos de primeira qualidade.
3.2. Efetuar a entrega total do(s) material(isl no prazo máximo de 10 (dez) dias,

contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) expedida pela Seção de Licitaçôes.
3.3. O medicamento a ser fornecido pela licitante vencedora deve apresentâr em sua

embalagem secundária e/ou primária a expressão "PRoIBIDO A VENDA NO COMÉRClO".
3.4. A empresa vencedora além das demais responsabilidades previstâs neste

instrumento con','ccatório e se'.is anexos obrigar-se-á a organizar-se técnica e aCministrati.,,amente de modo a
cumprir com eficiência o exposto nesta licitação.

3.5. Comunicar às unidades requisitantes, de imediato, eventuais motivos que
impossibilitem o cumprimento das obrigações constantes neste edital.

3.6. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em
que se verifique danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituiÉo dos mesmos, no
nÍ^"n rnávin.. dF7 2 ísêtêntâ ê .l'râcl hôrâ( .^ntâ.tâs dâ nntifiracãn nrre lho Í^r antrêorê ílfi.iâlmêntê

3.7. Todas as despesas diretas, indiretas, beneficios, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da aquisição, tributos, sem qualquer exceção, que incidirem
sobre a presente aquisição, encargos sociais, fiscais e o que mais de direito, correrão por contá exclusiva da
empresa vencedora, e deverão ser pagos nas épocas devidas, não havendo, em hipótese alguma falar-se em
responsabilidade solidária ou subsidiária do MunicÍpio.

3.8. A licitante vencedora responsabilizar-se-á ciül e criminalmente por todo e

qualquer dano causado ao Município ou a terceiros, decorrentes de qualquer impropriedade do medicamento,
desde a sua produção até sua efetiva entrega na Secretaria Municipal da Saúde, não restando qualquer
responsabilidade ao MunicÍpio, sequer subsidiária.

3.9. Despesas com frete e descarregamento correrão por conta e risco da empresa
vencedora.

3.10. A mercadoria deverá ser transportáda em veículo apropriado em cumprimento
das leis vigentes.

3.11. A licitante vencedora deverá apresentar certincado de procedência dos produtos,
lote a lote, certificado este que deverá acompanhar os medicamentos quando da entrega à Administraçào.

3.12. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 [sessenta] dias,

PR.EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

contados da data da abertura da Sessão Públicâ
recurso adm inistrativo ou judicial.

3.13. Não serão aceitos
especificagões contidas no Termo de Referência.

suspendendo-se este pra ipótese de interposição de

(s) que não atenda(ml as, em nenhuma hipótese,

4 - DAS OBNGAÇôES DO MUNICíPIO
4.1. Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a

aquisição do(s) material (isJ.
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4.2. Efetuar o pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) no prazo estipulado neste
edital.

4.3. Inspecionar o(s) medicamentofs) quando da entrega, podendo recusá-lo[s) ou
solicitar sua(s) substituição(ões), e ainda, se reserva ao direito de revogar, anular, adquirir no todo ou em parte,
reieitar todas as propostas, desde que justificadamente haja conveniência administraüva e por razões de
interesse público.

4.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens que a(sJ empresa(s) vencedora(s)
entregar(em.1 fora rias especrficaçôes cio E<iitai.

5 - DA VALIDADE DOS IIí.EDICÁMENTOS
5.1. A validade do medicamento deverá ser de, no mínimo, de 02 [dois) anos a partir da

data de entrega.

6 - DO LOCAL DE Ei{TREGti DAS MATERAIS
6.1. Local de entrega: Rod.345 - KM 04 - Abreu- São Bernardo/MA - Secretaria

Municipal da Saúde, em dia útil e horário de funcionamento da unidade administrativa.

7 - DA FORMA DE PAGAMENTO ALTERAçÓES
7.1. O pagamento será efetuado 14 fquatorze) dias após a entrega do(s) produto(s) e

âpresen'úção da respectiva Nota Fiscal, deúdamente âssinada poi um agente da Secretaria Municipal da Saúde.
7.2. Em caso de atraso por parte da Administração no pagamento da fatura, ficará esta

sujeitá à atualização moneúria com base no IPC/FIPE pro rata die, desde a data da obrigação até sua efetiva
quitação.

8- FUNDAMENTAçÃO meet:
3.1 -.4 conFatação, ob.ieto deste Termc de Referência, tem arnparo legal, integralmente, na Lei Federal na 10.520
subsidiada pela Lei Federal ne 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006
alterada pela Lei Complementar na 147 de 07 de agosto deZ0l4.

9 PLANILHA ORçAMENTAíRU ESTIMATIVA DA ADIIINISTRAçAO, CUSTOS UNITÁRIOS E GLOBAL MÁXIMOS
ACETTIíWIS:

PIIINILHA ORçAMENTÁRTA

C

NR PRODUTO UND. QT vLRpNrr vLR TOTAL

í APARELiio DE PRESSAO ÜOMPLETO UND. 8ú -rb3,6o i3.088,00

UND. 10 263,59 2.635,90APARELHO PARA NEBULIZAÇÃO PORTÁTIL

UND 6 589,13 3.534,803 ARMARIO VITRINE OlPORTA

UND. 6 749,47 4.736,404 ARMARIO VITRINE O2PORTA

5 ARQUIVO AÇO O4GAV, PASTA SUSPENSA UND 10 663,17 6.63L,67

6 AUTOCLAVE 12 LTS UND 4 4.043.t3 16.r7 2,53

7 AUTOCLAVE 21LTS UND 6 4.466.67 29.200,00

BALANÇA AGENTE DE SAÚDE CEGONHA BO 197,00 15.760,00

9 UND. 6 L.945,57 17.67 3,40BALANçA ANTROPOMÉTRICA DICITAL
ADIII,TO

10 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL
PEDIÁTRICA

6 1.205,13 7.230,80

t1 BALANÇA DIGITAL TIPO PORTÁTIL VIDRO UND. 100 L6),,9t L6.t9L,33

t2 BANQUETA GIRATÓRIA UND. 3 630,20 1.890.60

I

2

I UND.

I

UND.



P[{ .FOLHAN'

PR0cEs§0;l_ú-Í

MODALIOADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE

ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA No 862 - CENTRO - SÂO BERNARD liflA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

13 BEBEDOUROS REFRTCERADOR /COLUNA UND 10 1.L1.7 ,67 tl.t7 6,67

l4 BERÇO AQUECIDO I 13.419,35 73.419,35

15 BERÇo DE ACRíLICo 10 1.299,35 1,2.993,47

t6 BIOMBO DUPLO UND. 6 457 ,83 2.7 47,00

77 BRACADETRA P/ rNfEÇÂo tNox UND 10 395,57 3.955,67

18 i-ÀDhIHA ODON I'ULOGiCA CiJMPLETA:
TERMINAIS NO MINIMO 3 COMANDO DE
CADEIRÁ: PEDAL EQUIPO: TIPO CART OU
ACOPLADO REFLETOR: MULTIFOCAL(MAIS
DE UMA INTENSIDADE) CUBA; PORCELANA/
CERAMÍCA UNIDADE AUXTLIAR: 1 SUGADOR

UI\U J zz.iJ6lJ,uv 66.204,00

L/luEr11 r/LULE t/l uE JAt\UUE 6 +.zu t,+u

20 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO COM RODAS UND 20 491,47 9.429,33

2t CADEIRAS PLASTTCAS UND, 50 74,09 3.904,67

cArxA TÉRMICA 3OLTS S/TERMO. UND 30 L94,57 5.837,00

23 CAIXA TERMICA 15 LT C/TERMO. UND 494,57 4.945,67

z4 CAMA CoM COLHÂO FERRO AçO PINTADO
FAWLER 2M

UND 50 3.52't,47 1,7 6.073,33

CANETA DE ALTA ROTAçAO UND 6 848,30 5.089.80

26 CANETA DE BAIXÂ ROTAçÃO COM CONTRA
ANGULO

UND 6 1.015,41 6.092,48

z7 CARRO CURATTVO tNOX C/RODIZIO.-BACTA-
SUPORTE

2A CARR0 MACA C/RODIZIO tNOX 4 2.943,33 11.773,33

29 CILINDRO PARA OXIGÊNIO EM ALUMINIO 3

LTS
4 LAO4,47 7 .2t7,87

30 COLETE DE CHUMBO RAIO X 1.356,73 4.070,20

31 COMPRT'SSOR ODONTO. S.45LTS 4.476,22 13.428,66

32 4.026,47 12.079,40

DESFIBRILADOR PORTÁTIL UND 2 14.695,00 29.390,00

34 DESFIBRILADOR HOSPITALAR FIXO UND. 2 1B.280,00 36.560,00
Tr 

^^ -r hF^Frh r r,Ár,F'
r,TVftl\ LJIVII\L T TIUU L/lDI]LEIÍ\}I IVIU V LL

36 ESCADIN HA DOtS DEGRAUS FERRO PINTADO UN D. 20 163,27 3.265,33

37 ESCADINHA DOIS DEGRAUS AÇO INOX UND 10 457 ,A3 4.57A33

3B ESTANTE DE AÇO 10 273,0L 2.730,L3

39 FOCO CLINICO SIMPLES ESMALTADO B 405,98 3.247 ,84

40 FOCO PARABOLICO F,I. 4OOOH uND. /^ B 7 60,43 6.046.67

41 UN{ 10 2339,67 23.396,67

42 GLICOSIMETRO UN D\Ã 100 731,97 t3.196,67

43 IMPRESSORA A LASER UND. I
) 1,0 2.7 46,7 0 27.466,95

UND \-/ ?( <o all 41

45 LARINGOSCÓPIO O5 LAMINAS 4 1,.824,67 7 .29A,67

46 UND, t 50 200.24 t0.0L4,L7

47 LONGARINA O5 LUGARES UND 20 494,67 77.973,33

30 610,00 18.300,00

I

DO

UND,

UND.

zz

10

z5

UND

UND.

UND 3

UND 3

COMPUTADOR COMPLETO UN D. 3

33

UND.

UND.

CELADEIRAS CAP.280 LTS

44 I LqNTERNA CLTNTCA TIPO LED r

UND.

LTXEIRA INOX COM PEDAL

48 LONGARINA O3 LUCARES UND.
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49 MESA CABECEIRA UN D. 50 296,23 t4.atL67
50 MESA EXAME CLINICO C/SUPOR. P/ PAPEL UND 4 1.725,65 6.902,59

51 MESA GINICOLOGICA C/LEITO GAVETA INOX 1.501,37 3.002,73

52 MESA PARA ESCRITÓRIO UN D, 10 498,23 4.982,33

53 MEsA REUNrÂo REDoNDA 1zox75 UND 4 498,23 7.992,93

5zl wl t 5A 5t Lr. I AKIA r-5MAl,-. Z(!Av r. I A UltU 494,23 3.985,87

55 MOCHO A GÁS UND 3 5 58,83 1.67 6,50

56 NEGAsrocóPro o2 coRpos UND 4 794,47 3.177,47

s7 NOBREAK lKVA UND 20 1.112.67 22.253,33

58 NOTEBOOK UND 50 2.346,33 tL1 .316,67

59 OFTALMOSCÓPIO 6 Lt64,A3 6.989,00

60 OTOSCÓPIO UND. 6 680,03 4.080,20

61 RÉGUA ANTRoPoMÉTRICA ADULTA UND. 11 742,07 7.56?,73

62 RÉcUA ANTRoPoMÉTRICÁ PEDIÁTRICA UND. 12 132,30 1.587,60

64 suPoRTE PARA S0RO TRtPÉ C/ART rNOX UND 20 49L,57 9.831,3 3

64 SUPORTE PARÁ SORO TRIPÉ AÇO FERRO

PINTADO
UND. 20 240,7 3 4.A't_4,67

66 TELEVISÁO 42" UND, 2 3.450,67 6.90L,33

68 TERMOMETRO DICITAL 50 24,57 1.228,67

69 VEN'I'ILADOR DE PAREDE UN D, 10 t9t,7 3 t.977,33

70 CADEIRAS DE RODAS INF. TOP UND 6 796,73 4.77 6,A0

77 CADEIRAS DE RODAS ADULT UND. 6 641,67 3.850,00

7? CADEIRA DE RODAS OBESO UND. 6 996,47 5.978,80

958.980,58

UND 2

UND

I

I

UND.

I
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ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO NS-/-
PROCESSO Ne.

PREGÂO PR"ESENCIALISBP Ne _ri 2019
oBJE"TO:

UUwICípIO DE SÂO BERNARDO/MA, inscrito no CNPI sob nq 01.625.389/0001-88, doravante designada
CONTRATANTE, neste ato representado [a) pelo senhor -e a empresa,------
com sede na------------*--, CEP-------------- , Cidade ------------ inscrito(a) no CNPI sob o ne ------------------------
oesle alo replesenLacia pelo Sr, (aJ------- insclito(a) nr-r CPF sob o lr! -----------------
firmam o presente coNTRATo DE, DA ATA DE REGISTRo DE pREços Do pR-EGÂo pRESEN6y4l pe _/2019,
sujeitando as partes às Leis 10.520/2002, 8.666/1993, demais normas pertinentes e pelas condições
estabelecidas no Edital do Pregão Presencial ne _/2019, parte integmnte deste instrumento,
independentemente de fanscrição, juntâmente com Propostâ apresentâda pela CONTRATADA, ficando, porém,
ressalvadas como não transcritas as condiçôes nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO,
que se regerá, pelas Cláusulàs seguintes.

cr.iíusur.e pmuuRA - Do oBlrto
1.1 Constitui objeto deste contrato a contrataçâo de Pessoa JurÍdica para execução dos objetos do
conforme especificações e quantidades em anexo.

cLÃusuLA SEGUNDA - DO PREçO
2.1. 0 valor mensal do presente contrato é de R$ 

- 

( ), no total anual de R$ 

- 

( ), de acordo
com a proposta comercial.
2.2. No preço já estão incluÍdos todos os custos e despesas, inclusive transporte, instalação, taxas, impostos,
embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados à execução dos obietos.

CUIUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMEN|O E FISCALIZAçÃO:
3.1. Os objetos deverão ser contratados de acordo com as necessidades dos Órgãos, e a entrega do objeto
ocorrerá no prazo máximo de _ ( ) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de fornecimento.

3.2. A autorizaÉo de execução do obieto da licitaÉo será de inteira responsabilidade e iniciativa da contratante,
formalizada por intermédio de Ordem de fornecimento.

3.3. A execução dos objetos desta Iicitação deverá estar designada na ordem de fornecimento, correndo por conta
da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhista e previdenciários decorrentes da execução
de objetos, bem como despesas de transportes assumidas pela CONTRATADA.

3,4. Constatadas irregularidades no obieto contratual, o ConFatante poderá:
a) Se disser respeito à especincação, rejeita-lo no todo ou em parte, determi
rescindindo a contrataÉo, sem prêjuÍzo das penalidades cabÍveis;

ua substituição ou

a.1l Na hipótese de substituição, a Contratada deverá íazê-la em conformidade com
no prazo máximo de 48 (quarentâ e oito) horas, contados da notiÍicação por escrito,
contratado;
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a

contratâção, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1J Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidâde com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 48 [quarenta e oito) horas, contâdos da notiRcação por escrito, mantido o preço
inicÍalmente contratado.
c) Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem pre.juízos para a Administração.

a da Administração,
preço inicialmenteoo
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3.5. Nos termos dos artigos 73 a 76 d alei 8.666/7993, o obieto desta licitaÉo será recebido:

3.5.1. Após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo licitante contratado, o Órgão
Contratânte procederá ao recebimento provisório do objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo
circunstánciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do licitante contratado.

3.5.2. O Orgào Contratante receberá os objetos em caráter definitivo em prazo não superior a 15 [quinze) dias do
recebimento provisório. Durante o período compreendido entre o recebimento provisório e o recebimento
definitivo, ncará o licitante contratado obrigado a efetuar reparos que a iuÍzo do órgão Contratánte se fizerem
necessários quanto à qualidade e segurança do objeto.

3.5.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido dennitivamente por uma comissào
desigrrada para i.al fim, medianle lermo eiÍcunslaociado assinado pelas parLes, desde que se complove a
adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei ne 8.666/93 e suas alterações,
sem prejuízo das sanções cMs.

3.6. Caso não tenham sido atendidas as condiçóes contratuais e técnicas na execução dos objetos, será lavrado o
Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas, constantes, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir,
substituir ou remover, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto da contratâção.

3.7. Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a contratâda será considerada aptã pâra o
recebimento do pagamento correspondente.

3,8. A Contratante designará, formalmente, o(sJ servidor (esJ responsável (eisJ pelo acompanhamento "in loco" a

execução do objeto deste Contrato.

CúUSUIÁ QUARTA - DAs coNDIçÔEs DE PAGAMENTo:

4.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/[atura, a mesma será devolvida à Contratada para correção,
ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Notâ
Fiscal/Fatura sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

4.3. A contratada apresentará à contratante os originais dos documentos fiscais dos obje
de não serem remunerados pelos mesmo.

tados, sob pena

4.4. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documen regularidade
em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação pagam en

CUíUSULA QÜINTA . DAS OBRIGAçÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

exe

5.1. lniciar a execução dos obietos em prazo não superior ao máximo estipulado na ordem de obietos,

to

I

---l

4,1.0s pagamentos serâo efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, com
atendimento de todas as exigências do Edital e anexo, os pagamentos serão efetuados até o 10e (décimoJ dia útil
do mês subseqiiente ao da execução do fornecimento, após a apresentação da Nota Fiscal ou da Fatura pela
contratâda, deüdamente atestadâs pela Administração, devendo esta, obrigatoriamente, conter as seguintes
comprovações: do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Preüdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compadvel com os
empregados vinculados à execução contratual, nominalmente idenüncados, na forma do § ,lp do Art 31 da Lei
ns9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mâo-de-obra dirêtamente envolvida na execução dos
serviços na contratação de serviços continuados; da reguiaridade flscal, constâtadâ através de consulta "on-line"
ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sÍtios eletrônicos oficiais ou à documentãção mencionadâ no art,29 da Lei
a.666193; e do cumprimento das obrigações trabalhÍstas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que
tenha sido paga pela Administração.

Itr

tDo
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5.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que üer a causar ao contratante ou a terceiros em razão de
ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que esüver suieita;

5.3. Realizar a execufro do objeto na data indicada nas requisiçôes que lhe forem entregues, por escrito ou
eletronicamente, quando tenham sido recebidas no local e prazo acima indicados.

5.4. Envidar esforços no sentido de obter as mêlhores condições nas negociações junto a terceiros e transferir,
integralmente, à contratante, descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas), bonificações,
reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens.

5,5. Executar os objetos nas condiçôes especificadas no edital e na proposta e estipuladas no Edital;

5.6. A C0NTRATADA não será responsável;

5.6.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

5.6.2. Por quaisquer trabalhos, seryiços ou responsabilidades não preústos neste Edital e na ordem de
forrrêcimento a ser assinado com a contratânte.

5.8. Só divulgar Ínformações acerca da execução do obieto deste contrato, que envolva o nome da contratánte,
mediante sua préüa e expressa aur.crizaç3o.

5.9. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros para a execução do
obieto desse contrato.

CTIíUSULA SEYTA - DAs oBRIGAÇÓE, OA CoNTRATANTE:

6.1. A Contratânte, após a retirada da 0rdem de fornecimento, compromete-se a:

6.1.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive,
permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às dependências da
con tratan te.

6.1.2, Promover os pagamentos denúo do prazo estipulado, exceto quando motivos de ordem superior assim o

iustiÍicar.
6.1,3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais.

6.1.4. Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato ou Ordem de fornecimento.

CLTUSUIÁ SÉTTMÁ - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. O pruzo de vigência deste instrumento terá inicio no dia subseqüente a assinatura por 12 (doze]
meses. Podendo, ainda, ser prorrogado ou adiüvado, nos termos da Lei no 8.6 r interesse público.

cúusurÁ otrÁvA - Dos REcuRsos oRçAMENTÁRros

8.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente CONTRATO Correrào por
conta da dotaçào orçamentária: _

a

3

5.7. A contratante não aceitárá, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para
outras entidades.


