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ct tíusulA NuNA - DAs nluLTAS E sANÇôEs:

9.1. fu penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87,
88 e seus parágrafos, todos da Lei no.8.666/93.

9,2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor
dos obietos licitados não concluÍdos, competindo sua aplicação ao titular do órgâo contratânte, obseryando os
seguintes percentuais:

a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e

b) de 0,5olo (cinco décimos por cento), por dia de atraso â partir do 16s (décimo sexto) dia, até o Iimite
correspondente a 30 (trinta) dias; e
c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31q (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente
a 60 (sessenia) riias, findo u quai a Conl"ral-anle rescindirá r.r coriralo crorrespoldenLe, aplicando-se à ConlraLarla
as demais sanções previstâs na Lei nq 8.666/93.
9.3. Será aplicada multa de 1,5olo (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contrâtada:
a) Prestar informaçôes inexatâs ou obstácular o acesso à fiscalização do Órgão ConFatante, no cumprimento de
suas atiüdades;
b) Desatender às determinações da fiscatização do Órgão Contratânte;
c) Cometer qualquer infração às normas legais fed€rais, estâduais e municipais, respondendo ainda pelas multas
aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infraÉo cometida.
9.4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento] sobre o valor da contratação quando a Contratada:
â) Executar os obietos em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificaçôes,
independentemente da obriBação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperÍcia
dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obri6açãc Ca CcntraBda
em reparal os danos causados;
c) Praticar por aÉo ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperÍcia, dolo ou má fé, venha a

causar danos à Contratante ou a terceiros, independentementê da obrigação da Contratada em reparar os danos
causados.

C.5. ADVERTÊNCIA

9.5.1. A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno
prejuízo ao Órgão Confatante, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual,
e do dever de ressarcir o prejuÍzo;
b) Execução insaüsfatória do objeto conkatado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos
casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos Fanstornos ao desenvolvimento das atividades do Órgão
Contratante,
inidoneidade

desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de s o temporária e declaração de

9.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRA INISTRAÇÃO

9.6.1 A suspensão do direito de licitâr e contratar com o MunicÍpio de SÂO RDO/MA pode ser aplicada aos
licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o proc imento licitatório ou a execução

úteis da data do recebimento dado contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cincoJ d
intimação;

9.6.2 A penalidade de suspensâo temporária do direito de licitar e contratar com o Município de SÂO

BERNARDO/MA nos seguintes prazos e situações:

a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas confatualmente e na licitáção que tenha
acarretâdo prejuÍzos significativos para o Órgâo Contratante;

I
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II - Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de
advertência.
b) Por um ano;
I - Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Órgão
Contratánte.
c) Por 02 (dois) anos, quando o contratâdo:
I - Não concluir os objetos contratâdos;
II - Prestar os ob.ietos em desacordo com as especificaçôes ou com qualquer outra irreguiaridade,
contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substítuição ou correção no prazo
determinado pelo Órgão Contratante;
III - Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município de SÂO
BERNARDO/MA, enseiando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;
IV - Praticar atos ilÍcitos, visando frustrar os objetivos da licitãÉo;
V - Demonslral não possuir itioneidatle para liciLar e cor[raLar com o l,lunicípio de SÂO BERI{ARDO/MA,
em virtude de atos ilícitos praticados;
VI - Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que
seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio
do Órgão Contratante.

9.7, DECLARAÇÂO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR I COIITRATAR COM A ADI'iIN ISTRÁÇÃO PÚBLICA

9.7.1. A declaraÉo de inidoneidade será propostâ pelo [agente responsável pelo acompanhamento da execução
contratual] a Autoridade Competente do Presidente do Órgão Contratante se constatada a má-fé, açâo maliciosa e
premeditada em prejuízo do Órgão Contratânte, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de
faltas que acarretem prejuízos ao órgão Contratânte ou apiicações sucessivas de outras sanções administrativas.

9,7,2. A declaração de inidoneidade implica proibiçâo de licitar ou contratar com a Administração 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 (dois) anos.
9.7.3. A declarafro de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada ao
licitante ou contratada nos casos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) praücarem atos ilÍcitos, üsando frustrar os ob.ietivos da licitâção;
c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o MunicÍpio de SÃO BERNARDO/MASócios,
em virtude de atos illcitos praticados;
d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em treneflcio próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que
seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consenümento prévio do
Ór8ão Contratante, em caso de reincidência;
e) apresentarem ao qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em pârte, com o objetivo de participar da
licitaÉo, ou no curso da relação conEatual;

0 praücarem fato capitulâdo como crime pela Lei 8.666/93.

9.7.4. lndependentemente das sanções a que se referem os itens 9.2 a 9
pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda
responsabilizado:

tante ou contratado esú sujeito ao
Contratante propor que seia

a) civilmente, nos termos do Código Civil;
b) perante os órgãos incumbidos de Rscalização das aüüdades contrata
pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

u do exercÍcio profissional a elas

I

9.8. Nenhum pagamento será feito ao executor do obieto da licitaÉo que tenha sido multado, antes que tal
penalidade sela descontada de seus haveres.
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9.9, As sanções serão aplicadas pelo titular do Órgão Contratante, 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 (dezJ dias da abertura de vista, conforme § 3q do arL 87 da Lei ne 8.666/93.

9.10. As multas administrativas previstas 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.

9.11. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, nos casos

I - Administrativamente, nos seguintes casos;
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes execuüvos ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
cj Leltitlãr.r no seu cumprimenio, ievando au Ór'gãtr Cunl"raiafi[c a cumprovar a impr-rssibiiiriade da cooclusão tia
obra, do serviço ou do serviço, nos prazos estipulados;
dl Atraso iniustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos;
e) A paralisação do serviço, sem justa causa e préüa comunicação ao Órgão Contratante;

0 A Subcontratação total ou parcial do seu objeto será admitida somente com a anuência do Órgâo Contratante.
gJ Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua

execução, assim como a de sêüs superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratâdo;
i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência ciül em condições que, a iuÍzo do Órgão Contratante,
ponham em risco a perfeita execução dos objetos da licitação;
i) Dissolução dã sociedade contratada;
h] Alteração social ou a modificação da nnalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do órgão
Ccntratante, preiudique a execuçãc do Contrato;
l) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justincadas e determinadas
pelo Órgão Contratante e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
m) Supressão de obras e objetos que acarretem modificâções do valor inicial do Contrato além do limite imposto
ao contratado;
n) Suspensão de sua execuÉo, por ordem escrita do órgão Confatante por prazo superior a 120 (cento e vinteJ
dias, salvo em caso de calamidade pírblic4 grave perturbação da ordem interna ou güerra, ott ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitânte contratado, nesses casos, o

direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situaÉo;
o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Órgão Contratante, em razão da execução do
obieto do Contrato, ou parcelas destet salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerrâ, assegurado ao licitante conhatado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações, âté que sela normalizada a situação;
p) Não liberação, pelo Órgão Contratante, de área ou local para execução dos objetos da licitação nos prazos

contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensâo do cumprimento de suas

obrigações, até que seja normalizada a situação;
q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regulamente comprovado, que se,ia impeditivo da execução do
Contrato.
r) Descumprimento do disposto no inciso V do art.27, sem prejuízo das sançõES enais cabíveis.
Il - Amigavelmente pelas partes.
III - ludicialmente.

9.11.1. A rescisão adminisfativa ou amigável deverá ser precedida de au
autoridade competente.

escritâ e fundamentada da

9.11.2 No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do servlço público, prevista nas letras
'1","m","n","o","p" e "q", do inciso "l" do subitem 9.11, sem que haia culpa do licitânte contratado, este será
ressarcido dos prejuÍzos que houver sofrido regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;
ll - Pagamento do custo de desmobilizaçâo.
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9.11.3 A rescisão administrativa elêncadas nas alíneas "a","b","c","d","e","1',"g","h" "i","1",'k" "1" e "q", poderá
acarretâr as seguintes conseqüências, âplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem preiuízos das sanções
previstas:

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estâdo e local em que se encontrar, por ato próprio do
Órgão Contratante;
ll - ocupação e utilizaçào, nos termos da Iegislaçâo vÍgente, do iocai, instalação, equipamentos, mâteriai e
pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormentg mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei ne 8.666/93 e

suas alterações;
III - execução de garantia contratual, para ressarcimento ao Órgão Contratânte dos valores das multas e

indenizações a ela devida;
IV retenção dos crúditos tiecucrerrtes du Cunir alr.r até u limiLe rius prejuízus causarlos au Órgãu
Contratânte.

9.11,6 Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no ArL 393
do Código Civil Brasileiro.

f.i1.7 Os casos rie rescisão coniralual serão lormaimenie rno[ivados nos auios do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CúUSULA DÉCIMA. DAs ALTERAçÕES CoNTRATUAIS:

10.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado unílateralmente pela
Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lêi ne 8.666/1993, incisos I e II, Lei nq

a.666 /7ee3;

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a
Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do ob.ieto, na forma do parágrafo 1e do Artigo
65 da Lei nq 8.666/1993, preservados que Íicam as composições consensuais,

10.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente Contrato,
objetivando resolver, na esfera adminisúativa, os Glsos omissos ou questões suscitadas durante a vigência do
mesmo, na forma da Lei ne 8.666/1993 e alterações previstas na Lei nq 8,8A3/94, conforme conveniência da

Administração Publica.

CúIlsIII,A DÉCIMA PRIMEIRA - DO REA]IISTE DE PR.EçOS E DA REVISÃO
11,1. Para restabelecer a relaÉo que as partes pactuaram inicialmente ell cargos do contratado e a
retribuição da Administraçâo para o justo preço da execução dos obietos objetivando a manutenção
do equilÍbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de so fatos imprevisÍveis, ou
previsÍveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impedi VOS execu ção do âjustado, ou
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configuran econômica extraordinária e

extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado. na forma da L slacão

11.2. Decorrido o prazo de 1? (doze) meses da datâ da apresentação da proposta, poderá o contratado fazer jus
ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), que deverá retratar a variaçào
efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do obieto contratual, na forma do que
dispôe o art. 40, inciso & da Lei ns 8.666193 e os arts.2a e 3q da Lei na 70.192, de 14/02/2OO7.

9.11.4 A aplicação das medidas previstâs nos incisos I e II do subitem anterior fica a critério do Órgão
Contratante, que poderá dar continuidade às obras e serviços por execução direta ou indireta.
9.11.5 O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Órgão Contratante, se a CONTRATADA transferir a

terceiÍos, Iro todo ou eÍri pàt'te, a execução das ol,r'as e pt'r-rdutt-rs adquit'idos, seu pr'évia e expressa autorização do
Órgão Contratante.

1
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cuusutl oÉctue sEGUNDA - DAS zRESCRIÇÕES DtvElretAs:

12.1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de Iicitação, as especificaçôes anexadas ao editâI, o termo de
referência e todos os outros anexos do edital, a ordem de fornecimento pela Contratante, os preços apresentados
pela Contratada e registrados na Ata de Registro de Preços;

12.2, A Contratâda se obriga a manter ciurante o perÍodo de execução deste Contrato as condições exigidas para a

habilitação e espêciÍicações do objeto da licitação;

12.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos Aditivos, dar-se-á através do
Diário Oficial dos MunicÍpios, nos termos do Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei A.666/7993, com as alterações
previstas pela Lei 8.883/94, tudo proúdenciado pela Contratante.

CLAUSUU DÉCIMA TERCEIRA . DO FORO:

13. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de São Bernardo/MA, para dirimir quaisquer dúvidas
porventura oriundas deste ajuste, com préüa renúncia pelas partes, de qualquer outro, por mais priülegiado que
seia.

E, poi estarem justos e contratadas, preparam este instrumento, ên 2 (duas) vias de igual teor, para um
só efeito, que depois de lido e achado vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que
produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes conEatantes a cumprir o presente Contrato em todas
as suas cláusula.

sÂo BERNARD0/M A_de _de 2019

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Sr. x

CONTRATANTE

CONTRATADO

RG:

RG:

1)
2)
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ANEXO III

DECI"{RÂçÃO DE PLENO ÁTENDTMf,NTO AO5 REQUISiTOS DE HÁBILITAÇ(O

Crr"Fl ne por intermédio cio seu representante legal

abaixo assinado, para fins de participação no PREGÁO PRESENCIAT N"- /2019, para registrar preços de

do MunicÍpio de SÂO BERNARDo/MA, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.q da Lei

n.a 10.520, de 77 /O7 /2002, DECIáRA, sob as penalidades da lei. expressamente que cumpre plenamente os

requisitos de habilitnção exigidos pârâ pâiticipação no Pregão supracitado.

Cidade,.......de de .....

Assinatura do representante legal da empresa
NOME:
RG:

CPF:

Obs.: Esta declaraÉo deverá ser apresentada em papel tlmbrado da licitante, fora dos enveloPes.

I

RDO
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ANEXO IV

DECIÁRAÇ{O DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Para fins de participação no Pregão Presencial ne 035/2019 que a[o) empresa

sediada no.......(ENDEREÇO COMPLETO), declara por intermédio

do seu representante legal, sob as penas da iei que, até a presente data inexiste(m) íato(s) impetlitivo(s) para a

sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

r-rudutsr.......uts

Assinatura do representânte legal da empresa
NOME:
RG:

CPF:

obs.: Esta declaraÉo deverá ser apresentada em papel timbrado da llcitante.
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ANEXO V

DECLARAçÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES

REF.I PREGÂO PRESENCIAL N' 035/2019

Empresa .................. inscrito no CNPI N0............................, por intermédio de seu representante legal,

portador(a) da Carteira de Identidade Ne e do CPF Nq

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Ne 8.666, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei Ne 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiçâo de aprendiz:
srM( ) NÃo ( ).

Cidade, .......de .................... de ......

Assinatura do representante legal da empresa
NOME:
RG:

CPE;

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante.

IErDo

o{a) sr.[a).
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VALIDADf,: 12 (doze) meses contados a partir dâ data de sua püblicação no Diário OficiâI do Estâdo do
Maranhão ou Diario oficial do Municipio

Pelo presente instrumentq o Municipio de São Bemardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa,
na Prefeitura Municipal, localizada na SiÍuada provisoriamente na Av. Barão do Rio Branco SÂ.J - Em frente ao Posto
BR Centro - São Bemardo-ME inscrito no CNPJ sob o n". 06.125.389/0001-88, representado neste atô pelos gestoÍes;
responsável
só o no.

RESOLIE, registrar os preços da empresa inscrita no CNPJ
com sede na

representada pelo . nas quantidades estimadas na secção
quatro destâ Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atardendo as

condições pÍevistâs no insfumento convocatódo e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes
às noÍmas constântes da Lei n". 8.666193, Lei n'. 10.52012002, Lei Complementar n'. 123/2O06 e suas alterações, e em
conlormidade com as disposições a seguir;

1. DO OBJETO

l.l.l Este instrumento não obriga aos ORGÃOS/ENTIDADES a hrmarem nas quantidades estimadas,

podendo ocorrer licitações especihcas para aquisição do(s), obedecidas a I te, sendo assegulada ao

detentoÍ do Íegisfio a preferência de fomecimento, em igualdade de condições

2. ADESÃO DE ORGÃOS N,{O PÁRTICIPÁNTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, duÍante sua vigênci4 poderá ser utilizada p qualquer órgão ou entidade da
AdminisÍação inclusive autârquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públ cos, estalais ou ainda de regime
próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis
fomecedores e respectivos preços a serem praticarios, o'oeriecida a orriem rie ciassiÍicaçào.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de RegistÍo de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos regisÍados em Ata, desde que o
fornecimento não prejudique as obrigações arteriormente assumidas.

aFP eiÁqâe

ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". 

-/2019,PREGÃO PRESENCIAL SRP ]\T", 12019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N", 12019

l.l - A presente licitação tem por objeto o Registro de PÍeç.os para futura e eventual fornecimento parcelado de

Equipamentos hospitalares e equipamentos odontológico s, para atendeÍ a secretaria de Saúde do Município de São

Bemardo - MA, conforme condiçôes e especiÍicações constantes nesta At4 no Edita.l e seus arexos,

I
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2.4 - 2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta
poÍ cento) dos quanttativos registrados oa Ata de Regrstro de Preços duÍante sua vigêncl4 e ainda o quantrtatrvo
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item íegistrado na ata de registro de preços para o órgão gerenoiador e para os órgãos participantes, independentemente
do número de órgãos não participantes que, desde que deúdamente comprovada a vantagem e o cumprimento das
exigências da legislação vigente.

.t, lrA \tElÍÉl\L lA UA rulL;tE,\ I I1 A t A DI:. 
^r1t,,,\

TRO DE PREÇOS

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

^ra 
tcl.t r.lrluauc \rÉ r- (\ruzç, rrrç§<§. rurrE\rus d Parlr, \rE sud P[rull!é!d\, ll\, JUlll.lr \_,,llLlill uo

EstadoÀ{4.

3.3 - A SECRETARIA/ORGÃOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços é a secretaria de Saúde
do município;

4. DL' CONTP-4TL'

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços/produtos registrados nestâ Ata encontram-se indicados na
tatrela abaixo:

ilem#D
VISTO:

QTDE DESCRIÇÃO
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VALOR
IJNITÁRIO

VALOR
TOTAI

5. DÁ ENTBEGÁ

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de forma fracionada (se

necessário) e conforme forem solicitadôs pelo setor competente.

5.2 - O prazo máxtmo para entrega será diário conforme solicitação e pedido
Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

pelo departamento de compras da

6. DÁ,] OBNGAÇÕES DA CONTRÁTADÁ

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela z Municipal, de acordo com as

especificações do edital, responsabilizando-se por evenhrais prejuizos decorrent
estabel eci das.

do descumprimento das condições

6.2 - Prestâr os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obÍigam a atender
prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
execução dos atos de sua responsa.bilidade;

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

6.4 - A faltâ de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada
como motivo de força maior para o atÍaso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá
das penalidades a que esta úeitâ pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqú estabelecidas;
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6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras

lulgadas necessarias para o recebrmenlo de conespondêncla.

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, iolegÍalmente, os ônus
decoÍentes. Tai flrscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esa Prefeirura,

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

ó.9 - Iomecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a pÍoposta apresentada;

ó.l0 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item l2 da presente Ata.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Convocar a licitante vencedoÍa para a retiraCa Ca Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 Fomecer à empresa a ser contÍatada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao objeto deste Editalt

7 .3 - Efenar o pagamento á empresa Íras condições estabelecidas neste Edi tal ;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do
obj eto;

7.5 - Nenhum pagamento serâ efetuado à empresa detenlora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer

órigação. Esse fâto não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçâo monetária;

7.6 - Não haveÍA sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado

8. DO PAGÁMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado ate 30 dias após a emissão da nota fli

responúvel;
damente atestada pela Secretaria

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, d

com o especificado no Anexo I e sua proposta de pÍeço.
ção do item fornecido, de acordo

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscaivfaturas, estas seÍão devolvidas ao fomecedor, para as

necessárias coneções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a
reapresentação das notas fi scaiVfaturas.

8.4 - Nenhum pagamento isenrârá o FORNECEDORJCONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem

implicará aceitaçào defi nitiva do fomecimento.

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

forem negociados com terceiros por intermédio da operaçâo de "factoring",

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores paÍa outras praças seÍão de responsabilidades do
Contratado.
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9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de üg&rcia da presente Ata admitida a revisão no
caso de desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal,
cabendo-lhe no máximo o repasse do perc€ntual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se
a <iiferença percentual apurada entre o valor originalmenre constanre <ia proposta e aquele vigente no mercado à época do
Íegistro;

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

lstsuLldçdurvulrul,lllrqluv\rrrrldúu.rÍrerr,rurcpuuÉrcrssçÍru,rÉ§ra.\r.rcvuÍru!.Í.lrusrurur(r§u.l
legislação vigente, e pelo preço da primeira as dernais empresas com preços Íegistrados, cabendo rescisão desta ata de
registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

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

10. DO CÁNCEIÀMENTO DÁ ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, rlas seguintes situâções;

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

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste RegistÍô de Preços,
nas hipóteses previstas nos incisos I a XlI, XVII e XVIII do art.78 daLei 8.666193

c) em qualquer hipótes€s de execução total ou parcial da requisiçãoipedido dos produtos decorrente deste registro,

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado:

e) por razões de interesse público devidamente demonstÍadas e justificadas,

fl descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima

10.2 - Oconendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondênci4 a qual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessÍvel o endereço , a comunicação será feita por
publicaçâo no Jomal Ohcial do EstadoÀ,ÍA ou Diário ohcial do municí
registÍado a partiÍ da última publicação.

derando-se cancelado o preço

10.4 A solicitâção do fornecedor para cancelamento dos preços Íegistrados
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edita.l.

erá não ser aceita pela Prefeitur4

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarâo todas as atiüdades do Fornecedor, relativas ao
fomecimento do item.

10.6 - Caso a Pret'eitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta At4 a seu exclusivo criterio, poderá suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das fafuras, ate que o Fornecedor cumpra integÍalmente a condição contratual
infringida.

10.7 A Àta de Registro de PÍeços seÍá cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses

I
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a) Por decurso de prazo de validade,

ll.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENAI-IDÁDES

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

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

b) a parúr do 6" (sexto) até o linrite do if (decino) dia, nrulta de 0.1?t (quatro por ceirto), carauter izaldo-se a
inexecução total da obrigação a partir do I l" (decimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
objeto adjudicado, o Município de São Bemardo, através da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida a
previa e ampla defesq aplicar à Contratada multâ de até I0oá (dez por cenlo) sobre o vaior adjudicado,

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a notâ de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular
no ato da feitura da mesma, gaÍartida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1 Multa de âte l0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.'l 2. Suspensão temporána de panicipar de licitações e impedimento de contrâtar cot'n o M'rnicípio de São Remardo,
por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3 DeclaÍação de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministÍação Pública Municipal

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apÍesentar documentação falsa exigida para o
ceíame. enseiar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta. falhar ou fraudar na execução do
contÍato, comportâr se de modo inidôneo ou cometeÍ fraude fiscal, garantida previa e ampla defes4 ficará impedida de
licitar e contratar com o Municipio pelo pÍazo de até cinco anos e, se for o caso, o Municipio de São Bemardo solicitará
o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual periodq sem prejuízo da ação penal

correspondente na forma da lei;

12 5 A multa eventualmente imposta à contÍalâda será automaticamente descontada da fatura a que fizerjus, acrescida
de juros moratórios de l% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da

Prefeitura Municipal de São Bernardo, serlhe-á concedido o prazo de 05 (cin s, contados de sua intimação,
para efetuar o pagamento da multq Após esse prazo, não sendo efetuado o p dados serão encaminhados
ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa do Municipio,
cobrança j udici al da multa;

a Prefeitura proceder à

12.6 - As multas previstas nesta seçâo nAo eximem a adjudicatária da repar
prejuizos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.

dos eventuais danos, perdas ou

12.7 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação
por parte da Secretaria Municipal de Administação e PlanejaÍnento, o respectivo valor será descontado dos créditos que

esta possuir com a Secretaria Municipal de Administra€o, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será
cnoanirúrarlu paa inwtifo erri Divida Ativa e exu;urfo pela Pruçuratloria Geral do NÍulicípio,

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contâr dâ ciência da intimaçâo.
podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse pÍazo encaminhá-la devidamente informada para a

apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
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13. DOS ILICITOS PENAIS

l3.l - As infrações penais tipiÍicadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista"
sem prejúzo das demais cominações aplicáveis.

r 4. Dos RECURS0S oRÇAMENTÁRI0|

14.1 - Às despesas decorrentes rias contrata@s oriundas da presente Àta de Registro de Preços, correrào à conta de
dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente AtA ás quais serão elencadas
em momento oportuno:

15. DAS DISPOSIÇÓES FINAIS

l5.l - As partes fican, ailda, arJsiritas às seguintes rlisposições

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermedio de lavratura de termo aditivo a
presente Ata de Registro de Preços.

II - Vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão n'. /2019 e

scus rnexos e as proposas das licitantes clrssificadas

III E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do pÍesente registro para qualquer operação financeira sem
previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. D0 FORo

16.l - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como competente para

dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusiye os casos omissos, que não puderem ser resolvidos
pela via administraüv4 renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

16.2 - e poÍ estaÍem de acordq as panes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito
lesal. ficando uma üa arqúvada da sede da CONTRATANTE. na forma do Art. 60 da Lei 8.66ó193.

São BemaÍdo-MA, de

MUNICiPIO DE SÃO BERNARDO

Secreuários Municipais:

EM?RESA

Socio/Propriet íLri o

PREGOEIRO

EQTIIPE DE APOTO

TESTEMI.INHAS:

CPF:

CPF

de 2019
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ANEXO vII
DEGLARAçÃo DE ELABoRAçÂ0 INDEPENDENTE DE PRoPoSTA

PRscÂo PRESENCIAL Ne. o3s/2o19
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS. -----.
t t,lÉ r rr: _.

Prezados Senhores,

[identificação completa do representante da Licitante], como representánte devidâmênte
constituÍdo da empresa [identificação completâ da Licitánte] (doravante denominado Licitante), para fins
do disposto no subitem 6.1.3 do Editâl do PREGÃO PRESENCIAL em referência, declara, sob as penas da lei, em
especial o ArL 299 do Código Penal Brasileiro, que:
A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pêla Licitânte, e que o conteúdo da proposta anexa nào
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretámente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fâto dâ licitáção aünente ao PREGÂo PRESENCIAL em referência, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação atinente ao PREGÃO PRESENCIAL referenciado, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitação atinente ao PREGÃO PRESENCIAL em referência, quanto a participar ou não da
referida licitnção;
Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao PREGÃo PRESENCIAL

referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitâção;

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido
com ou recebido de qualquer integrante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL antes da abertura oRcial das
propostas; e

Que esLá plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que d m plenos poderes e inÍbrmaçôes
para firmá-la.

\.2 Atenciosamente,
Local e datâ

FIRMA LICITANTE/
CNPI

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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FINALIDADE: CONTRÀTAçÂO DE Ei'iPRESÀ PARÁ O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAUIRE§ E

EeutpAMENTos ooorrrrolóclco PARA A SECRETARIA MUNtctpAL DE SAúDE Do MUNIcípro DE sÂo
BERNARDO/MÂ.

DDEEETTI IDÀ MtlNTarD^t nç cín
ESTADO DO MARAN VISTO:

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMÊIDA NO 862 - NTRO - SAO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0O01-88

ANEXO Vlr
COMPROVANTE DE RECIBO DE EDITAL

PRIGÃO PRESENCIAL NS 035/2019-SRP

OBS: Este documento, após seu preenchimento, deverá ser encaminhado à Gerência da Central de Licitações
Municipal de São Bernardo/MA, sob pena de o pretenso licitante não receber as informações do certãme,
segundo ar[igo 30, incisr-r IIi, tia Lei ne 8.666i93.

CN PI:

ENDEREÇO:

CIDADE:

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS CÓPtA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ACIMA IDENTIFICADO.

DATA: _/-/-

ASSINATURA

I

I

DATA DE ABERTURA: 08 de ianeiÍo de 2020.
HO&(RIO: 08:00 h (HORríRIO LOCAL)

FONE/FA,I:

E-lí^II .

PESSOA PARA CONTATO:
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ESTADO DO MARANH
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ANEXO vII

DECLARAçÃo ExpRf,ssA DE TorAL coNcoRDÂNcrA coM os rERMos Do EDITAL

REF.I PREGÃO PRESENCIAL -

O Sr.- portador[a) da Carteira de ldentidade Nq

-edoCPFNe
DECLARA, para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no

edihi e seus anexos e que Lem pieoo e ioiai çeoirecimenio da reaiização tios irabaihos do ceriame

SA0 BERNARDO/MA_ de _de 2019

Nome da Representante da Empresa
ac.

SSP-

§ot9

BERÍ{ARDO/MA

CPF:-


