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

I - Pagarhehto devidô pelâ execúção do fontrâtô àté â dâtà da rescisão;
II " Pagamento do custo de desmobilização.

9.11.3 A rescisão adminisúatiya elencadas nas alíneas "a","b","c","d","e","?',"9',"h" "l',,,j",.k",,1" e,,q,,, poderá
acarretar as seguintes conseqúências, aplicáveis segundo a ocorrência que a iustiflcar, sem prejuÍzos das sançôes
previstas:

I_ - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do
Órgão Contratante;
II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e
pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua conünuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do ArL 58, da Lei nq 8.666/93 e
suas alterações;
III - execução de garantia contratual, para ressarcimento ao Órgâo Contratante dos valores das multas e
indenizações a ela devida;
IV - retenção dos crédÍtos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuÍzos causados ao Órgâo
Contratante-

9.11,4 Á aplicaÉo das rnedidas p.revistas nos ineisos I e Il do subitern anterior fi€a a critério do Ggao
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

terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e produtos adquiridos, sem prévÍa e expressa autorização do
Órgão Contratante.

9.11.6 Não poderão ser invocados como motivo de força maiorou caso fÕrtuito, senão aquele previsto no Art 393
do Código Civil Brasileiro.

9.11.7 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motÍvados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CúUSUIá DÉCITíA - DÁs AI.TERÂçoES CONTRÂTUAIS

1O.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado unilateralmente pela
Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei na A.666/1993, incisos I e Í1, Lei nq

8.666/L993;

1O.2. A Contratada fica obrigada a aceitâr, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a

Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do obieto, na forma do parágrafo 1e do Artigo
65 da Lei nq 8.666/1993, preservados que ficam as composições consensuais,

1O3. A qualquer tempo, as partes, de comum âcordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente Contrato,
obietivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questôes suscitádas durante a vigência do
mesmo, na forma da Lei ne 8.666/1993 e alterações previstas na Lei na 8,883/94, conforme conveniência da
Administração Publica.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do REA,USTE DE PR o
11.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente en do contratado e a
retribuição da Administração para o justo preço da execução dos objetos da lici
do equilÍbrio econômico-Íinarceiro inicial do contrato, na hipótese de sob

jetivando a manutenção
fatos imprevisíveis, ou

previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da e ução do ajustado, ou
âinda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e

extracontratual, poderá ocorrer a repâctuaçâo do valor contratado, na forma da Legislação,
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11'2 Decorrido o prazo de 12 {doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o contratado fazer jus
ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M (Índice Ceral de Preços do Mercado), que deverá retratar a variação
efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecuÉo do objeto contratual, na forma do que
dispõe o àrL 40, incisô X, dâ Lêi ne 8.666/93 e os arts. 2e e 3e da Let nq 1O.192, de l4/OZl200l.

cuusuu DÉctMÁ sEcuNDA - DAS \RESCR\ÇOES DIVERSAS:

12,1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especiflcaçôes anexadas ao edital, o termo de
referência e todos os ouE-os anexos do edital, a ordem de fornecimento pela Contratante, os preços âpresentados
pela Contratada ê registrados na Ata de R€gis$o de Preços;

12.2. A Contratada se obriga a manter durante o perÍodo de execução deste Contrato as condições exigidas para a

habilitação e especificações do objeto da licitação;

12.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos Aditivos, dar-se-á através do
Diáío Gficial dos MünicÍpios, nos t€rmos do Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei 8.666/1993, com as alteraçôes
previstas pela Lei 8.883/94, tudo providenciado pela Contratante.

CUíUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de São Bernardo/MA, para dirimir quaisquer dúvidas
porventura oriundas deste aiuste, coln prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, por mais priúlegrado que

seia.
E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 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 contratântes a cumprir o presente Contrato em todas
as suas cláusula.

SÃO BERNARDO/MA- dE 

- 

dC 2019

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Sr. x

CONTRATAT{TE

CONTRATADO
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RC:

RG:

TESTEMUNHAS:
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ANEXO III

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUIS TOS DE HABIUTAÇÃO

CNPI ne por intermédio do seu representante legal

abaixo assilado, para fns de participação no PREGÂo PRESENCIAL Ne /2019, para registra-r preços de

_ do Município de SÃO BERNARDO/MA, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.q da Lei

n.e 10.520, de 17 /07/2002, DECIIIRA, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamênte os

requisitos de habilitaÉo exigidos para participação no Pregão supracitado.

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

Assinatura do representante legal da empresa
NOME:
RG:

CPF:

Obs.: Esta declaÍa@o deverá ser apresentada em papel timbrado da licitânte, fo os envelopes.

I
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ANEXO IY

DECLARÁçÃo DE tNExsrÊNctA DE FATo SUPERVENIENTE

Para fins de participação no Pregão Presencial ns 034/2019 que a(o) empresa

....., CNP, .................., sediada no.......IENDEREÇO COMPLETO), declara por intermédio

do seu representante legal, sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a

sua habütação, estando ciente da obrigatoriedade de decla-rar oco-rrências posteriores.

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

Assinatura do representánte legal da empresa
NOME:
RG:

CPF:

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentâda em papel Umbrado da licitante.

@
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ANEXO V

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nq 034/2019

Empresa inscrito no CNPI Nq...........,................, por intermédio de seu represêntante legal,

o[a) Sr.(a). ..., portador(a) da Carteira de Identidade Ne e do CPF Ne

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do ArL 27 da Lei Ns 8.666, de 21 de junho de 1993,

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

noturno, peri8oso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

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

Assinatura do representante legal da empresa
NOME:
RG:

CPF:

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

CNPJ: 06.125.389/0001-88

I
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ANEXO VI

MTNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.. t2019

PREGÀO PRESENCIAL SRP N". __J2Ot9

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". I2OI9

VALIDADE: l2 (doze) meses contâdos â pârtir dâ data de sua publicação no Diário Oficial do Estâdo do
MârânhÂo ou Diario oÍicial do Municipio

Pelo prBse{te insrur rento, o Municipio de São Bemardo, E*ado do Marenhão, çom ssde adminisràIiva,
na Prefeitura Municipal, localizada na Situada provisoriamente na Av. Barão do Rio Branco S,4..I - Em frente ao Posto
BR- Centro - São Bemardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n". 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelos geslores
responsável
sob o no.

RESOLIE, registrar os preços da empresa . inscrita no CNIPJ
com sede na CEP: cidade

repÍesentada pelo . nas quantidades estimadas na secção
quatro destâ Ata de R€gistÍo de Preços, de acordo corn a classihcação por elas alcangda por item, atend€ndo ss
condições previstas no instrumento convocatório e as constantes destâ Ata de Registro de Preços, sujeitandGse as partes
às normas constantes da Lei n'. 8.666193, L,<' 

:r no. 10.520/2002, Lei Complementar Í1". 12312006 e suas alteraçôes, e em
conformidade com as disposiçôes a seguir.

1. DO O|iJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para lutura e eventual fomecimento parcelado de
Material odontológico e material instrumental odontológico s, para atender a secÍetaria de Saúde do Município de São

Bemardo - MA, conforme condições e especificações constantes nesta Ata noEdital e seus snexos.

l.l.l - Este instrumento não obriga aos ÓRGÀOS/ENTIDADES a firmarem contratações nas quanúdades estimadas,
podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obeiecidas a legislação pertinente, sendo âssegurada ao

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

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPÁNTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qual entidade da

Administração inclusive autarquias t'ederais, estaduais ou municipais de órgãos públi de regime
próprio que não tenha panieipado do certame licitatório medialte previa consulla ao

2.2 - Os órgãos e entidades que não paÍticipaÍam do Íegistro de preços, quando desej ta Regi stÍo

s

ue os possrvels

2.3 - Caberá ao fornecedor benefrciário dâ Ata d€ RôgistÍo dê Prtços, úservadas as condições rcla esab,elecidas, oÉar
pela aceitâção ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o
fomecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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2.4 - 2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50oá (cinquenta
por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigênci4 e ainda o quantitativo
decorrente das adesões à atâ de regisho de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços paÍe o óÍgão ger€ficiador e para os órgãos participantes, indep€ndente ente
do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das
exigências da legislação ügente.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGIS

TRO DE PREÇT)S

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

3.2 - A Presente AÍa têftí validade de 12 (doze) meses, contados a panir de sua publicação no Jornal Oficial do
EstadoÀ,ÍA.

3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÃOS,ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços é a secreraria de Saúde
do município;

4, DO CONTR4TO

4.1 - O preço a quantidde e a especificação dos serviçoVprodutoe registrados nesta Ata encontram-sê indicadcs na
tabela abaixo:

QTDE DESCRIÇÃO
DO ITEM

EMPRESA TIN MARCA VALOR
t,NITÁRIO

VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGA

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

necessário) e conforme lorem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máxjmô para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras da

Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6. DA,\ ORRIGÁÇÕES DÁ CONTRATÁDÁ

6-l - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejüzos decoÍrentes do descum pÍimento das condições
estabelecidas.

6.2 - PrestaÍ os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas gam a atender
prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormali
execução dos atos de sua responsabilidade;

ficar quando da

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

6 4 A fâlta de quàisquer itens cujô fôrnêcimento incumbe ào detentor do pieço registrado, não podeÍá ser alegada
como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos sewiços objeto deste edital e não a eximirá
das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas,

l
I

I
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6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras
julgadas necesúrias para o recebimento de conespondência;

6.ó lêspêitàÍ e fazer cumprir à legislàçãô de segurançâ ê Administràção Dô trabalhô, previstàs nâs normâs
regulâmentadoras pertinentes;

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

ó.8 - Indcnizar tercirm du: à própria McituÍa cm caso dc auffa ou snissão dc fiscalização dc sua parte, pelos
danos ou prejuizos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel
observância à exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

ó.10 - O itr+so ne exe€ução cabaá penalidede e sanções previstas no it€Ín l2 da pr€s€nt€ Ata.

7. DAS OBNGAÇõES DA CONTRÁTANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fomecimento dos ilens registrados;

7.2 Fomecer à empresa a ser c'ontratada todas âs infoÍmaçõ€s e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao objeto deste Edital;

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

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatâda durante o recebimento do
objeto'

7.5 - Nenhum pagamento será efehrado à empresa detentora do registÍo, enquanto pendente de liquidação e qualquer

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetáÍta;

7.ó - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 -Frscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contÍatado

E. IN PAGÁMENTO

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

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fomecido, de acordo
com o especificado no Anexo I e suâ proposta de preço.

8.3 Caso constatado alguma inegularidade nas notas fiscaiVfaturas, estas serâo fornecedor, para as

necessárias coÍreções, com as informações que motivaram sua rejeição,
reapresentação das notas fi scai Vfanrras

realizado após a

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDORJCONTRATADO das suas respon
implicará aceitaçào defi nitiva do fomecimento.

s e obrigações, nem

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que
forem negociados com terceiros por intemedio da operação de "factoring",

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de úansferência de valores para outras pÍaças serão de responsabilidades do
ContÍatado.

I

o

J
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9. DO REÁJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata" admitida a reviúo no
caso de desequilíôriô da êquação êcônômico financeirâ ihicial deste insÍumentô a púir de dêterminàção nrunicipal,
cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofÍerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se
a diferença percentual apurada entre o valor originalmente con$ante da proposta e aquele vigente no mercado à época do
regi stro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à mtfiia dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fomecedor,
mediante correspondênci4 redução do preço regis&ado, de forma a adequáJa.

9.4 - Fracassada a negociaçâo com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos terÍnos da
legislação vigente. e pelo preço da primeira" as demais empÍesas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de
registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociaçâo.

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

IO. DO CANCELAMENTO DA ÁTA DE REGISTRo DE PREÇOS

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direitq nas seguintes situações;

a) Quando o fornecedor nâo cumprir com as obrigagões constantes no Edital e nessa Ata d€ Registro de Pr€ços;

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços,
nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.ó66193;

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decoÍrente deste registro,

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

e) por razões de interesse público devidamente demonstÍadas ejustihcadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Oconendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será
juntada ao proc€sso administÍativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fomecedor. a comunicação será feita por
publicação no Jornal Oficial do Estado/MA ou Diário ohcial do município, considerando-se cancelado o preço

registÍado a partir da última publicação.

10.4 - A solicitâção do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá
facultando-se a esta neste caso, a aplica@o das penalidades previstas no Edital.

a Prefeitura-

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades
forneci m ento do item

relativas ao

10.6 Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogaüva de cancelar esta Ata, a seu exclusivo criterio, poderá suspender a
sua execução dou sustaÍ o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual
infringida.

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

ser



Pli4 .FOLHÀN'

PROCESSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DE

ESTADO DO MARANHAO VISTO:

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 -
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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

ihdirdos, tributos incidêntôs, tâxâ dê âdminisrâÉô, serviçôs, encargôs sociàis, tràbelhistâs, seguros, fretes, lucro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENÁI,IDADES

12.1 - O descumprimento injusüficado das obrigações assumidas nos terÍnos deste edital, sujeita à contratada a multas,
consoantc o caput e §§ do art. 86 dâ LÊi 8.ó66,93, iÍcidefltss sobre o valor da Nota cle €mpcnho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 027o (dois por cento);

b) a partir do 6" (sexto) até o limite do 10" (d&rno) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-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 IY, da Lei 8.666/93, pela inexecuçâo total ou parcial do
objeto adjudicado, o Municipio de São Bemardq atraves da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida a
previa e ampla defess" aplicaÍ à Contratada multâ de até l0% (dez poÍ cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 Se a adjudicatiria recusar-se a retiraÍ a nota de empenho injustihcadamente ou se não âpresentar situação regular
no ato da feitura da mesma" garantida prévia e ampla defesa sujeitar-se.á as seguintes penâlidadês:

12.3.1 . Multa de até lOplo (dez por c€nto) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimenlo de contratar com o Município de São Bernardq
por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública Municipal

12.4 - A licttante, adjudicatária ou contÍatadâ que deixar de entregar oü apres€ntar documenaçâo falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a propostâ, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer 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 Município de São Bemardo solicitaÍá
o seu descredenciamento do Cadâstro de Fomecedores do Estado por igual período, sem prejuizo da ação penal

correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada seÍá automaticamente descontada da fahrra a que fizerjus, acrescida

de juros moratôrios de l% (um por cento) ao mês. Caso a contratâda não tenha neúum valor a receber deste órgão cla

Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação,
para efetuar o pagamento da multa Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados

ao órgão competente para que seja inscrita na divida aúva do Municipio, podendo, ainda a Prefeitura pÍoceder à

cobrança j udi ci al da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seçâo não eximem a adjudicatária da
prejuízos que seu ato punível venha causar ao Municipio de São Bernardo.

tuais danos, perdas ou

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) di tados da iÍtimação
por part€ da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor dos créditos que

esta possuir com a Secretaria Municipal de AdministÍação, e, se estes não forem suficien o valor que sobejar será

encaminhado para inscriçâo em Divida Ativa e exec-ução pela Procuradoria Geral do Municipio;

12.8 - Do ato que aplicar .penalidade oaberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciêrrcia da intimagão,
podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse pÍazo encaminhála deyidamente informada para a

apreciaçâo e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
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13. DOS ILICITO,g PENAIS

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de
dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata" ás quais serão elencadas
Êm momênto oportuno:

I S, DÁ,9 DISPOSrcÕES FINAIS

l5.l - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposi@s

I - Todas as alterasôes que se fizerern nocesúrias serão registradas por intermédio d€ lavraturâ de termo adiüvo a
presente Ata de Registro de Preços.

II - Vinculam-se a esta Ata paÍa fins de analise técnicq jurídica e decisâo superior o Edital de PÍegão no. /2019 e
seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É !€dado caucionar ou utilizar o contrato decoÍÍ€nte do presente Í€gi3tÍo para qualquer oper,ação hnanc,eira, sem
previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16.1 - As paÍtes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do MaÍanhão, coÍno competente para

dirimir quaisquer quêstões oriundas do pr€sente contrato, inclusive os casos omissog que não puderem ser resolvidos
pela via administrativ4 renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 epor estarem de acordo, as partes firmam â em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito
legal, ficando uma via arqúvada da sede da CONTRAT forma do An. 60 da Lei 8.666/93

São Bemardo-Md _ de _ de 2019

MTJNIChIO DE SÃO BERNARDO

Secretários Municipais:

EMPRESA

Socio/Proprietá,rio

PREGOEIRO

EQTIIPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF

1.r. r, i:: a

l3.l - As infrações penais tipificadas na Lei 8 666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente previst4
sêm pÊjúízô das dêmais cominações aplieáveis.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

I
,
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃ
ESTADO DO MARÂN TO

PRAçA BERT{ARDO «)ELHO DE ALMEIDA NO 862 - IrlA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO vII
Df,-CLARAçÃO DE EI.IIBORAçÂO INDEPENDEI{Tf, Df, PROPIOSTA

PREGÃO PR-ESENCIAL N9. 034/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9. ..-----
OBIETO: _.

Prezados Senhores,

[identificaÉo completa do representante da Licitante], como representante deüdamente
constituÍdo da empresa 

- 

[identificação completâ da Licitante] (doravante denominado Licitante), para fins
do disposto no subitem 6.1,3 do Edital do PREGÂo PRESENCIAL em referência, declara, sob as penas da lei, em
especial o Art 299 do Código Penal Brasileiro, que:
A proposta anexa íoi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa nào
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discuüdo com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação atinente ao PREGÃo PRESENCIÁL em referência, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;
Á 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 licitâção atinente ao PREGÃO PRESENCIAI, em referênci4 quanto a participar ou não da
referida licitâção;
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 adiudicação do objeto da referida licitação;
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 oficial das
propostas; e
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informaçôes
para firmá-la.

Atenciosamentê,
Local e data

I

FIRMA LICITANTE/
CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LECAL

r!r ra.a r rrl ir rra
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PROCESSO

PREFEITURA MUÍ{ICIPAI DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

PRÀçA BERNARDO COELHO DE ALI.IEIDA Í{o 862 - CENTRO - SAO BERNARDO/IIIA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO vII
COMPROVANTE DE RECIBO DE EDITAL

PR.EGÃO PRESENCIAL N9 034/2O19-SRP

FINAI,IDADE: CONTRATAçÁO DE EMPRESA PARÁ O FORNECIMENTO DE MA'ITRIÂL ODONTOLÓGICO E
MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARTA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICíPIO
DE SÃO Bf,nNÂRDO/llIA.

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 certame,
segundo artigo 30, inciso lll, da Lei na 8.666/93.

MODALIDADE

tfFgo

DÂTA Df, ABERTURÂ: 08 de ianeiro de Z0ZO .

HoRtíRIo: 08:00 h (HoRlíRIo LocAL)

RazÃo soclaL'

CNP,I:

ENDEREÇO:

CIDADE:

FONE/FAX:

E.MAIL:

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ACIMA IDENTIFICADO.

DATA: 

-/-/-

ASSINATURA

I

çÀQ

PESSOA PARA CONTATO:
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ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERT{ARDO COELHO DE ALII{EIDA I{O 862 -
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANf,XOvII

DICIIIRÂçÂO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERI{OS DO EDTTAL

REf.: PREGÃO PRESENCIAL .

OSr portador(a) da Carteira de ldentidade Na SSP-

_edoCPFNe DECLARA, para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no
edital e seus anexos e que tem pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

sÃo BERNARDO/MA, _ de _de 2019.

Nome da Representante da Empresa
RG:

CPF

I

I


