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HANO

z

204

05

2 t0

200 CLAMP UMBILICAT, DESC LlND L000 0,69 693,33

20t

202

CLOREXIDINA 2% COM IOOO ML
cxcfi2
COLCH ÃonEÁGUA 1,90 X 0,90

FRA

UND

600

50

13,48

206,2E

8.088,00

10.3'14.00

203 COLETOR DE URINA HOSPITALAR
ADULTO SISTEMA ABERTO -

UND t.200 6.06 7.268.00

COLETOR DE IJRINA INFANTIL
FEMIMNO PACOTE COM IO
TINIDADES

PCT 300 13,75 4.126,00

COLETOR DE URINA INFANTIL
MASCI-ILTNO PACOTE COM IO
LINIDADES

PCT 300 13,75 4.126,00

206 COLETOR IJ'RINA, DESC,, SISTEMA
FECIIADO, 2,OOOML

UND L200 7 .268,00

207 CONruNTO DE LARINGOSCOPIO
CURVO EM AÇO INOX CONTENDO
s PEÇAS: 0l - CABO PARA
LARINC,OSCOPIO ADLTLTO A
PILHA OI _ LAMÍNA 95 MM CURVA
N." I TNFANTIL OI _ LAMINA I I5
MM CL'RVA N,'2 JIJVENIL 01
LAMINA I35 MM CURVA N." 3

ADULTO OI - ESTOJO EM COIIRO
PARA O CONJUNTO

UND l0 I .3 75, 18 13.75 1,83

208 CUBA RIM 26XI2 CM CAPACIDADE
75OML

UND 10 I17,9e 1.179,93

209 DESINCROSTANTE EM PO KG 20 ?lô 76 4.6t5,20

DESINCROSTANTE LIQUIDO
l000ML

20 294,'7 6 5.895,27

211 DRENO DE PENROSE N" O I,
PACOTE COM 12 UNIDADES

PCT r 332,80

)
6.655,93

212 DRENO DE PENROSE ]§ 02,
PACOTE COM I2 UNIDADES

332.80 6.ó55,93

4_ ,/ 33z,go 6 Á5S S1ll-t DRENO DE PENROSE If 03,
PACOTE COM I2 UNIDADES

PCT

PCT 20 332,80 6 655,93214 DRENO DE PENROSE N' 04,
PACOTE COM 12 T,INIDADES

r 1.600,00215 EQUÍPO PARA SORO
MACROGOTAS COM INJETOR
LATERAL

UND 6.000 1,93

2t6 EQUTPO PARA SORO MICROCOTAS
COM INJETOR LATERAL

L]ND 1.000 1,93 1933,33

217 EQUIPO PARA TRANSFERENCIA
SANGUE CÀMARA DUPLA

UND 100 5,50 55ô 11

218 ESPARADRAPO IMPERMEA\'EL
IOCM X 4.5 M COM CA}A

UND I 600 13,75 22.005,33

2t9 ESPATULA DE AYRES C/IOO PCT 200 to ?§ 3.850,67

220 ESPECULO VAGINAL TIPO COLLIN
MEDIO

UND 50 110,02 5.500,83

6,06

I
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I

I



PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BE
ESTADO DO MARAT{HÃO
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221

235

22t ESPECULO VAGINAL TIPO COLLIN
PEQTJENO

LND 50 I10,02 5.500,83

222 ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR
INFANTIL

UND 40 55,01 2.200,40

223 FILME PARA RAIO X 24X30 CXA 20 157 §§ 7.151,00

224 FILME PARA RAIO X 3OX4O 20 577,58 1l 551.60

225 FILME PARA RAIO X 35X35 CXA 20 591,3 3 r l 826.60

226 FILME PARA RAIO X 35X43 CXA 20 715,10 14.301,93

FIO ALGODÃO CIRTJRGICO O COM
AGULHA CAIXA COM 24

CXA 50 82,51 4.125,67

228 CXA E2,51FIO ALGODAO CIRI,'RGICO O S/
AGLTLHA CAIXA COM 24

229 FIO ALGODÃO CIRT'RGICO 1-O

COM AGTJLHA CAIXA COM 24
CXA 50 82,5 i 4.125,67

230 FIO ALC,ODÃO CIRI'RGICO 14 S/
AGULHA CAIXA COM 24

CXA l0 82,51 825, l3

23t FIO ALGODÃO CIRURGICO 2-O

COM AGULHA CAIXA COM 24
CXA 50 82,51 4.125,67

232 FIO ALGODÃO CIRTIRGICO 2.0 S/
AGULHA CAIXA COM 24

CXA t0 E2,51 825.1 3

2.640,40FIO ALC,ODÃO CIRT]RGICO 3-O

COM AGULHA CAIXA COM 24
CXA 30 88.01

234 CXA

CXA

20

20 96,26

t't60.27

1.925,27

FIO ALGODÃO CIRT]RGICO 3-O S/
AGULHA CAIXA COM 24

COM AGULHA CAIXA COM 24
FIO ALGOD O CIRLIRGICO 4-O

82,51l0

40 165.02

82 5, l3

6.600,93

236

23'r

FIO ALC,ODÃO CIRURGICO 4{ SI
AGULHA CAIXA COM 24

FIO CATGUT CROMADO O COM
AGULHA CAIXA COM 24

CXA

CXA

I t/' 165,O2 6.600,93238 FtO CATGUT CROMADO 14 COM
AGULHA CAIXA COM 24

CXA

6.600.93CXA 40-1 165,02FIO CATGUT CROMADO 2-O COM
AGULHA CAIXA COM 24

40 165,02 6.600.93FIO CATGUT CROMADO 3-O COM
AGULHA CATXA COM 24

CXA

5.500,E0241 FIO CATGUT SIMPLES O COM
AGULHA CAIXA COM 24

CXA ,10 137,52

2 201.33FITA HOSPITALAR I6MM X 5OM IIND 400 §§ô

400 96,26 38.505,33243 FITA PARA GLICEMIA CAIXA COM
50 TIRAS

CX

FRA IO 96,26 962,63244 FITA REATIVA PARA URINA COM
IOO TIRAS

245 FIXADOR AUTOMATICO PARA
RAIOS.X PARA 38 LITROS

GAL 20 550,07 I L001,47

100 12.35 1.235,33246 FIXADOR CITOLOGICO SPRAY t-TND

I pru .rorHlH'---r15.-..--.-'l
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253

264

FORMOL LIQUDO r0% l000ML FRA 100 22,00 2.200,33

248

249

FRALDA DESC. ADULTO EXTRA-
GRAN'DE
FRALDA DESC, ADULTO MEDIO

PCT

PCT

400

400

22.00

22,00

8.801,3 3

8.801,3 3

250 FRALDA DESC. INFANTIL EXTRA
GRANDE

PCT 300 11,00 3.3 01,00

251 FRALDA DESC. INFANTIL MEDIO PCT 100 11.00 3.301,00

252 FRALDA DESC, INFANTIL GRANDE PCT 300 1 1,00 3.301,00

FRALDA DESC. INFANTIL
PEQUENA

PCT 00 11,00 3.301,00

254 GAZE TIPO QT]EIJO LTND 600 44,O1 26.404,O0

GORRO CIRURGIA C/ELASTICO
DESCARTA\'EL C/IOO

PCT 500 1 1,00

256 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%
FRASCO COM 1OOOML

LITRO 100 35.'t6 3.57 5,6',7

25',7 KIT MASCARA PARA INALAÇÃo
ADIJI-TO

LND 200 22,00 4.400,67

258 Krr MASCARA PARI Nl.t,eçÃo
INF,ANTIL

L]ND 100 22,OO 2.200,33

259 KIT MEDIDOR DE GLICOSE L]ND 50 206.28 l0 314,00

260 KIT CIRT'RGICO PERIO BEST
FABRIL

KtT 30 4t,29 1.238,80

261 KIT PAPANICOLAU TAM,P KIT 200 5,50 1. t00,67

262 KIT PAPANICOLAIJ TAM M KIT 2.000 ísô I 1.006,67

lo.t KIT PAPANICOLAU TAM,G KIT 500 5.50 2.7 51,67

LAMINA EM AÇO INOX PARA
LARINGOSCOPIO CURVA

UND l0 0, l7 I,',?3

LAMINA PARA BISTURI N' 24
CAIXA COM lOO UNIDADES

CXA 80 44,01 3.520,53

266 LAMINAS DE BISTURI N"I5 C/IOO CX I ro 44,01 440.0'7

26',7 LANCETA PARA LANCETADOR
c1200

CX 10 13.75 137.53

268 LUVA CIRI]RGICA ESTERIL 6,5 PAR PAR \-:JíO 2,21 3.310,00

269 LUVA CIRI.]RGICA ESTERIL 7,0 PAR PAR 1.500 2,21 3.310,00

3.000 6.620,00270 LtryA CIRURGICA ESTERIL 7.5 PAR PAR

2.21 662,00271 LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 PAR PAR 300

272 LUVA PROC, EM LATEX NAO
gsrÉru1rr,rgom cx c/roo

CXA 1.000 35.7 56,67

273 LrJvA PRoc. elr lÁrex uÃo
rsrÉnrl pEer,,eNA cx c/loo

C)(A 100 35.76 3.57 5,67

214 MANDRIL PARA INTUBAÇAO t4 82,51 I155,19

2'.7 5 MASCARA DESC, STMPLÉ,S CAIXA
COM IOO UNIDADES

PCI .100 17,88 5.165,00

276 MASCARA DESC, TIPO BICO DE
PATO PARA TL'BERCULOSE

UND 300 5.50 I .651,00

21',l 500

l02't8

MASCÀRA DESC TRIPLA CAIXA
COM 50 UNIDADES
PAPEL MADEIRA 42OGR

PCT

ROLO

t 1,00

,rn o1

5.501,67

2.200,30

I
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o (_, O cC)
(,

284

85

294

279 PAPEL P/ ECG 48 X 2OM 300 o)) 2.766,00

LTR 46.76280

281

POVIDINE TOPICO FRASCO I.OOO

PROPE DESCARTA\CL
cx c/12ML

PCT

400

500 13,48

t8.'702.67

6.740,00

282 REVELADOR ALTTOMATICO PARA
RAIOS. X PARA 38 LITROS

CAL 12 990,13 I1.881.60

283 SCALP N" 23 LIND 6.000 0,36 2.180.00

SERINGA DESC, DE O5ML SEM
AGULHA

0,31 12.53 3,33

SERINGA DESC, DE IOML SEM
AGULHA

UND 40 000 0,52 20.933,33

286 L]ND

28',7

SERINGA DESC DE 2OML SEM
AGULHA
SONDA EST. TNFANTIL
NASOGÁSTRICA CURTA N" 06

T]ND

40.000

500

33.066,67

§§1 1',I

288 SONDA FOLLEY 2V N" 08 COM
BALÃO

UND 360 5,10 1.834,80

289 SONDA FOLLEY 2V N' IO COM
BALÃO

UNI) 360 5,10 1.834,80

290 SONDA FOLLEY 2V N' 12 COM
BAIÃO

UND 160 5,10 1.834,80

291 SONDA FOLLEY 2V N" 14 COM
BALÃO

UND 500 5,10 2.548,33

292 SONDA FOLLEY 2V N" 16 COM
BALÃO

I.IND 500 5.10 2 548,33

5,10 2.548,33293 SONDA FOLLEY 2V N" 18 COM
BALÃO

500 5,10 2.548,33SONDA FOLLEY 2V N" 20 COM
BAIÂO

UND

295 SONDA FOLLEY 2V N' 22 COM
BALÃO

t]ND

5,10296 SONDA FOLLEY 2V N" 24 COM
BALÃO

UNI) 5oo

500 6.88 3.440,0029'7 SONDA FOLLEY 3V N" 16 COM
BALÃO (

-[77' 6,88 688,00298 SONDA FOLLEY 3V N' 18 COM
BALÃO

UND

6,88 688,00UND Ytoo299 SONDA FOLLEY 3V NO 20 COM
BAI-ÂO

100 6.88 688,00100 SONDA FOLLEY 3V N'22 COM
BAIÃO

TJND

6,88 688.00301 SONDA FOLLEY 3V N" 24 COM
BALÃO

100

200 t.2t 242.0O302 SONDA PARA ASPIRAÇÃO
TRAQUEAL N" I O

303 SONDA PARA ASPIRAÇÃO
TRAQUEAL N' 12

UND 200 1,27 254,00

304 SONDA PARA ASPIRAÇÃO
TRAQUEAL N' 14

UND I,30 260,00

305 SONDA PARA ASPIRÀÇÃO
TRAQUEAL N' 16

UND 200 1,41 282,00

r.rND | 40 000

I I
11
l.r r 

I

UND | 5oo 
I

r*I s.'o l 2s48,33I

RL

LIND

2.548,33 
I

I

I

LIND

UND I

200

I
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3t2

UND 400 1,62 649,33

307 SONDA PARA ASPIRAÇÁO
TRAQIJ'EAI N'4

LJND 400 1,08 430,67

308
TRA IIEAL N" ó
SONDA PARA ASPIRAÇ UND 400 1,1 1 442,67

309 SONDA URETRAL N" 12 T]ND 600 t,21 726,00

310 SONDA LIRETRAL N'6 LTND 600 I,l l 664,00

111 CO DIGITALTERM METRO UND 200 18.16 J.O.r l.J.'
TERM TRO OVAL DE
MERCT]RIO

UND 10 18,16 181,57

20 34,45 688,93313 TESOT'RÀ CIRURGICA 15 CM RETA
FINA FINA PARA USO GERAL

9,90 3.961,33314 TOUCA DESC, SANFONADA COM
ELÁSTICO BRANCA PACOTE COM
1OO UNIDADES

PCT 400

360 6,88 2.4',76,80315 TUBO DE LATEX 204 (METRO) MTR
§ rl 418,40316

MANGUITO N" 5

TUBO ENDOTRAQLTEAL COM UND 80

3r'7 VAL\I]LA PARA CILINDRO
OXIGENiO (APENAS O
REGULADO

UN'D 60 412,56 24.753,40

318 VASELINA LIQUIDA 1OOOML LITRO 20 46,76 935,13

BISN 40 11,00 440,13319 VASELINA SOLIDA 3OG

CX 44A.06 8.801,20320 \YCRIL N" O C/AGIJLHA
440.06 8 801.20321 VYCRIL N' 1 C/AGL]LHA CX 20

20 440.06 8.801,20322 VYCRIL N' 2 C/AGULHA CX
964.679,51

4 047 779 84
total R$

Í,
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I

soNDA PARA ASp1X,4ÇÀO
TRAQIIEAI N' 18
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ANEXO II

MtNllTA D() CONl RA'l',o

CONTRATO N'
PROCESSO N".
pnncÂo pnrs ENCIAL/SRP N' /2020

MUNICÍPIO DE SÁO BERNARDO/MA, inscrito no CNPJ sob n' 01.625.389/0001-88, doravante
designada CONTRATANTE, neste ato representado (a) pelo senhor 

--------------------e 
a empresq----

com sede na-------------, CEP----------- , Cidade -*--------- inscrito(a) no
CNPJ sob o n' ------------------- neste ato representada pelo Sr. (a ------- , inscrito(a) no
CPF sob o no ----------------------------, hrmam o presente CONTRATO DE, DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO PRESENCIAL N" _/2020, sujeitando as partes às Leis
10.520/2002, 8.666/1993, demais normas pertinentes e pelas condiçôes estâbelecidas no Edital do Pregâo
Presencial no !2020, parte integrante deste instrumento, independentemente de trânscrição, juntamente
com Proposta apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as

condições nela estipuladas que contrariun as di sposi@s deste CONTRATO, que se regerá, pelas Cláusulas
seguintes.

CLÁUSULÀ PRD{EIRA - Do oBJETO

1.1 Constinri objeto deste contrato a contratação de Pessoa Jurídica para execução dos objetos do .
conforme especificações e quantidades em anexo.

CLÁUSIJLA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O valor mensal do presente contÍato é de R$ _ L), no de RS

de acordo com a proposta comercial
2.2. No preçojá estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive transporte, i impostos.
embalagens, s€guros, licenças e outros çustos relacionados à execução dos ójetos.

CLAUSULA TERCEIRA _ DO RECEBIMENTO. ACOMPANTIAMENTO E AÇÃO:
3.1. Os objetos deverão ser confatados de acordo com as necessidades dos Órgãos, trega do objeto
ocorÍeÍà no prazo maximo de _
fomecimento.

dias, contados a partir do receb lmento da Ordem de

3.2. A autorização de execução do objeto da licitaçao será de inteira responsabilidade e iniciativa da

conlÍatante, formalizada por intermedio de Ordem de fomecimento.

3.3. A execução dos objetos desta licitaçâo deverá estar designada na ordem de fomecimento, coÍÍendo por
contâ da Contratada as despesas de seguros, tributos. encaÍgos tÍabalhista e previdenciários d€coÍentes da

execução de objetos, bem como despesas de tÍanspoÍtes assumidas pela CONTRATADA.

3.4, Constatadas inegularidades no objeto contratual, o ContÍatante podeÍá.
a) Se disser respeito à especificação, rejeitáJo no todo ou em paÍtg determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazêJa em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 48 (quaÍenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, manúdo
o preço inicialmente contratâdo,
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir
a contratação, sem prejuizo das penalidades cóiveis;

o
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b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverí fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido
o preço inicialmente contratado.
c) Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuizos para a Adminisraçào.

3.5. Nos termos dos artigos 73 a76 daler 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido

6

3.5- 1. Após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo licitante contratado,
o Orgão Contratante procederá ao recebimento provisorio do objao, pela FISCALIZAÇÀO, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate l5 (quinze) dias da comunicação escrita do licitante
contratado.

3.5.2. O Orgão ContÍatante recebeÍá os objetos em caÍáter definitivo em prazo não superior a l5 (quinze)
dias do recebimento provisorio. Durante o periodo c-ompÍeendido efltre o reçebimento provisório e o
recebimento definitivo, Íicará o licitante contratado obrigado a efetuar reparos que a jurzo do Órgào
Contratante se fizerem necesúrios quanto à qualidade e segurança do objeto.

3.5.3. Encerrado o prazo Íixado no subitem anterior, o objelo será recebido definitivamente por uma
comissão designada para tal hm, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n'8.66ó193
e suas alterações, sem prejuizo das sanções civis.

3.6. Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e lécnicas na execução dos objetos, será
lawado o Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas, constantes, ficando a contratada obrigada a

reparar, corrigir, subsútuir ou removeÍ, às suas expensas, no todo ou em paÍe, objeto da contralâção.

3.7. Somente após haver sanado as falhas e inegularidades aponladas, a contratada será considerada apta
paÍa o recebimento do pagamento correspondente.

3.E. A Contratante designará1 formalmente, ds) servidor (es) responúvel (eis)
loco" a execução do objeto deste Contrato.

hamento "in

CLÁUSULA QUARTA . DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO:

4.1. Os pagamentos serão efetuados confbrme adimplemento da condição, em moeda nacional,
com atendimento de todas as exigências do Edital e anexo, os pagamentos serão efetuados ate o l0o
(decimo) dia útil do mês subseqüente ao da execução do fomecimento, após a apresentação da Nota Fiscal
ou da Fatura pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, devendo estq obrigatoriamente,
conter as seguintes comprovações: do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de

Garanüa do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatuÍa
vencida, compativel com os empregados vinculados à execução contralual, nominalmente identificados, na

forma do § 4edo Art. 3l da Lei ne9.032. de 28 de abril de 1995, quando se trataÍ de mão-de-obm
diretamente envolvida na execução dos serviços na contÍatação de serviços continuados; da regularidade
fiscal, constatâda através de consulta "on-line" ao Sistema de CadastÍamento Unificado de Fomecedores -
SICAI, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistem4 mediante consulta aos sitios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada ro urt. 29 da Lei 8.óó6193; e do cumprimento das obrigações
trabalhistas, correspondentes à úlúma nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

4.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para

correção, ficando estabelecido que o prazo paÍa pag,amento será contado a partir da data de apresentação
na nova Nota Fiscal/Fatura" sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

4.3. A contratada apÍesentaÍá à contratante os originais dos documentos fiscais dos objetos executados, sob
pena de não serem remunerados pelos mesmo.

I Pl/L .FOLh
I
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4.4. A contrâtante, quando da efetivaçõo do pagamento, exigirá do contratado a documentação de
regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não
efetivação do pagamento.

CLÁUSULA QUINTA . DAS oBRIGAÇÔES E Rf,SPoNSABILIDADES DA CoNTRATADA:

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

5.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contÍatânte ou a terceiÍos em razão
de ação ou omissão, dolosa ou culpos4 sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5.3. Realizar a execução do objeto na data indicada nas requisições que lhe forem entregues, por escrito ou
eletronicamente, quando te[ham sido recebidas no local e prazo acima indicados.

5.4. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiÍos e

transferir, integralmente, à cootratante, descontos especiais (alem dos normais, previstos em tabelas),
bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens.

5.5. Executar os objetos nas condições especificadas no edital e na proposta e estipuladas no Edital;

5.6. A CONTRATADA não será responsável

5.ó.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

5.6.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital e na Ordem de
fomecimento a ser assinado com a contratânte.

5.7. A contratante não aceitarán sob nenhum pretexto, a transt'erência de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades

5.8. Só diwlgar informações acerca da execução do objeto deste contrato, que

contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.
o nome da

5.9. Administrar e executaÍ todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com tercei
do objeto desse contÍato.

execuçao

CLÁUSULA SEXTÁ - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE:

6.1. A Contratante, spós a Íetirada da Ordem de fornecimento, compromete-se a:

ó.1.1 Proporcionar todas as facilidades indispenúvei s à boa execução das obrigações coniratuais, inclusive,
permiúr o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às dependências
da contratante.

6,1,2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos de ordem superior assim
o justificar.
6,1,3. Fomecer atestados de capacidâde tecnica quando solicitado, desde que atendidas as obri8êções
contÍatuai s.

6,1,4. Outras obrigaçõ€s constantes da Minula de Contrato ou Ordem de fornecimento

CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCiA

I
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7.1. O prazo de vigência deste instrumento terá inicio no dia subseqüente ao da sua assinanrra por l2 (doze)
meses. Podendo. aind4 ser prorrogado ou aditivado, nos teÍmos da L€i n' 8.666/93, por interesse público.

CLÁUSULA OITAVA - DoS RECURsos oRÇAMENTÁRIoS

8.1. Os recursos financeiros para pagam€nto dos encargos resultantes do presente CONTITÀTO Conerão
por conta da dotaçào oÍçamentária:

CLÁUSULA NONA. DAS MULTAS E SANÇÕES:

9.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplênci4 estão previstas nos artigos
81, 87, 88 e seus parágrafos, todos daLei n'. 8.666/93.

9.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustiÍicado na execução do contrato, será calculada sobre
o valor dos objetos licitados não concluidos, competindo sua aplicação ao únrlar do órgão contratante,
observando os seguintes percentuais:

r) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso ate o limite correspondente a l5 (quinze) dias; e
b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16'(décimo sexto) dia, ate o limite
correspond€nte a 30 (trinta) dias; e

c) de t,0% (um por cento), por dia de aúaso a partir do 3l' (rigésimo primeiro) di4 até o limite
corÍespondente a ó0 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente,
aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei n'8.666/93.
9.3. Será aplicada multê de 1,5oÁ (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratadal
â) Prestar informaçôes inexatas ou obstácular o acesso à fiscalização do Orgão Contratante, no
cumprimento de suas atividades:
b) Desatender às determina@es da fiscalização do Orgão Contratante;
c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas
multas aplicadas pelos órgãos competentes em raáo da infração cometida.
9.4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobÍe o valor da contratâção quando a Contratâda:
a) Executar os objetos em desacordo com o projeto biásicô, noÍmas e tecnicas ou especiÍicações,
independentemente da obrigação de fazeÍ as corre@s necessárias, à suas expensas;

b) Não iniciar, ou Íecusar-se a executar a coÍeção de qualquer ato quq por imprudênci4 negligência
imperícia dolo ou máfé, venha a causar danos à ContÍatânte ou a terceiros, independen da obrigação
da Contratada em reparar os danos câusados;

c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, poÍ imprudência, n%ligênci4
venha a causar danos à Contratante ou a terceiÍos, independentemente da obri
reparar os danos causados.

dolo ou má fé,
Contratada em

9.5, ADVERTENCIA

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 acarÍetem
pequeno prejuizo ao Org6o Contratante, indepandentemente da aplicação de multa moratória ou de

inexecuçâo contrahral, e do dever de ressarcir o prejüzo;
b) Execução insatisfatôria do objeto contratadq desde que a sua gravidade nâo recomende o enquadramento
nos casos de suspensão tempoÍária ou declaração de inidoneidade;
c) Outras oconências que possam acarretaÍ pequenos transtomos ao desenvolvimento das atividades do
Orgão ConÍatante, desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e

declaração de inidoneidade.

9.6. SUSPENSÃO TEMPORARIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÂO
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9.6.1 A susporsão do direito de licitaÍ e contratâr com o Município de SÀO BEBNARDO,MA pode ser
aplicada aos licitantes e conÍatados cljos inadimplernentos culposos prejudicarem o procedimento
Iicitatório ou a execução do conlrato, por fatos graves, cabendo defesa preüa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis da data do recebimento da intimaçâo;

9.ó,2 A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contsatar com o Município de SÀO
BERNARDOÀ,IA nos seguintes prazos e situações:

â) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
I Atraso no cumprimento das obrigaçSs assumidas contratualmente e na licitação que tenha
acarretado prejuizos significaúvos para o Orgão Contratante;
II - Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de
advertência.
b) Por um ano.
I - Quardo o licitante se ÍecusaÍ a assinar o côntrato dentÍo do prazo estabelecido pelo Orgão
Contratante.
c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado:
I - Não concluir os objetos contratados;
lI - PrestaÍ os objetos em desacordo com as especifica@s ou com qualquer outÍa inegularidade,
conÍariando o disposto no edital de licitação, nâo efetuândo sua substituição ou correção no prazo
determinado pelo Orgão Contratante;
III - Cometer quaisquer ouúas irregulaÍidades que acâretem prejuízos ao Municipio de SÀO
BERNARDO,MÀ ensejando a rescisão do contrato ou frustÍação do processo licitatório;
IY - Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
V - Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de SÃO
BERNARDOÀ4A, em virh.rde de atos ilicitos praticados;
VI - Reproduzir diwlgar ou utilizar. em beneficio próprio ou de terc-eiros, quaisquer informações
de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contÍato, sem
consentimento prévio do órgão Contratante.

PREFEITURA MUNTCIPAT DE SÃO BERÍ{A
ESTADO DO MARANHÃO

9.7. DECLAXAÇAO, DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRAT
ADMINI STRAÇAO PUBLICA

9.7.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo [agente responúvel pelo acompan to da

execução contratuâl] a Autoridade Competente do PÍesidente do Orgão Contratante se constatada a má-fé,

ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Orgão Contratantq evidência de atuação com interesses

escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Orgão ContÍatante ou âplicações sucessivas

de outras sanções admi ni strativas.

9.7,2. A declêrâção de inidoneidade implica proibição de licitaÍ ou conúatar com a Administração Pública,
enquanto peÍdurarem os moúvos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, após

ressarcidos os prejuizos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
9.7.3. A dectaração de inidoneidade para licitaÍ e crntÍataÍ com toda a Administração Pública será aplicada
ao licitante ou mn§atada nos casos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por prsticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quai squer tributos;
b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objelivos da licitaçâo,
c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratâr com o Municipio de SAO
BERNARDO/I\.{ASócios, em virtude de atos ilícitos pÍaticados;
d) reproduzirem, diwlgarem ou utilizarem em beneÍicio próprio ou de terceiros, quaisquer informa@s de
que seus empregados tenham tido conhecimento em raáo de execução deste contrato, sem consentimento
previo do Orgão Contratânte, em caso de reincidência,

tp|l -+ottilN, iqz---l
I 
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e) apresentarem ao qualquer do€umento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de
participar da licitação, ou no curso da relação contÍatual,
f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

9.7.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 9.2 a 9.4, o licitante ou contratado está
sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a Órgâo Contratante propor que
seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;
b) perante os órgãos incumbidos de fiscalizaSo das aúvidades contratadas ou do exercicio profissional a
elas pertinentes;
c) oiminalmente, na forma da legislação pertinente.

9.8. Nenhum pâgemento será feito ao executor do objeto da licitâçâo que tenhâ sido mult6do, antes
que tâl penâlidâdê seja descontada de seus haveres.

9.9. As sanções serão aplicadas pelo titular do Orgão Contratante, facultada a defesa previa do interessado,
no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo
pÍazo de defesa e de l0 (dez) dias da abertuÍa de vista conforme § 3" do art. 87 da Lei n'8.666/93.

9.10. As multas administrâüvas 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
casos:

gos e 79 da lei 8.666/93, nos

I - Administrativamenle, nos seguintes casos:

a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes vos ou de prazos;
b) Cumprimento inegular de cláusulas contratuais, de especihcações, dos detal executivos ou de pÍazos;

c) Lentidão no seu cumprimentq levando ao Orgão Contratante a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obr4 do serviço ou do sewiço, nos prazos estipúados;
d) Atraso injustificado no inicio das obras, serviços ou fornecimentos; 

.
e) A paralisação do serviço, sern justa causa e previa mmunicação ao OÍgão ContÍatante,
11 A Subcontratação total ou parcial do seu objeto será admitida somente com a anuência do Orgão
ContÍatante.
g) Desstendimento às determinagões regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a

sua execuçâo. assim como a de seus superiores,
h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Orgão
ContÍatante, ponham em risco a perfeita execução dos objetos da licitaçào;
j) Dissolução da sociedade contÍatada;
h) Alteração social ou a modiheação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado quq a juízo do
Orgão Contralante, prejudique a execução do Conúato;
l) Razões de inter€sse do serviço público de alta relevância e amplo coúecimento, justificadas e

determinadas pelo OÍgão Contratante e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
m) Supressão de obras e objetos que acarretem modihcações do valor inicial do Contrato alem do limite
imposto ao conlÍatado;
n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Orgão Contratante por prazo superior a 120 (cento e

vinte) dias, salvo ern caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerr4 ou ainda
por repetidas suspensões que totalizern o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contÍatualmente imprevistas desmobilizações. E assegurado ao licitante
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, ate
que seja normalizada a situação;

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO
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o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos deüdos pelo Orgão ColtÍâtante, em razão da
execução do obj eto do ConÍâto, ou paÍcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem intema ou guena, assegurado ao licitante contÍatado, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
p) Não liberação, pelo Orgão Contratante, de área ou local para execução dos objetos da licitação nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações, ate que seja normalizada a situação;
q) Oconência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovadq que seja impeditivo da
execução do Contrato.
r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sern prejuízo das san@s penais cabiveis.
II - Amigavelmente pelas partes.
III - Judicialmente.

9.1 l.l . A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade conpetente.

9.1 I.2 No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas
letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso "l" do subitem 9.I l, sem que haja culpa do licitante contÍatado,
este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Pagamento deüdo pela execução do Contrato ate a data da rescisão;
Il - Pagamento do custo de desmobilizaçâo.

9. I 1.3 A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", 'C', 'd", '
e "q", poderá acarreta.r as seguintes conseqüências, aplicáveis segundo a
pr€juízos das sanções previstas:

h" "r"'1",'k" "r"
a justiflrcar, sem

por ato próprio

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos,
material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a seÍem

devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na lorma do inciso V do AÍt. 58, da
Lei n" 8.ó6ó/93 e suas alterações:
III - execução de garantia contratual, para ressarcimento ao Orgão Contratante dos valores das

multas e indenizações a ela devida:
IV - retenção dos créditos decorrentes do Cootrato até o limite dos prejuízos causados ao Orgão
Contratante.

9.11.4 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior Íica a criterio do Orgão

Contratante, que poderá dar continuidade às obras e serviços por.execução direta ou indireta.
9.t1.5 O pÍesente Contrato podeÍá ser rescindido, aind4 pelo Orgeo Contratante, se a CONTRATADA
transferir a teÍc€iÍos, no todo ou em parte, a execução das obras e produtos adquiridos, sem prévia e expressa

autorização do Órgão Contratante.

9.11,6 Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou câso foÍuito, senão aquele previsto no
Art. 393 do Codigo Civil Brasileiro.

9.11.7 Os casos de rescisão contratual seÍão Íbrmalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DúCTMA. DAS ALTERÁÇÓf,S CONTRATUAIS:

10.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alteÍado unilateralmente
pela Contratante ou por acordo das partes, nos telnros do Artigo 65, da Lei no 8.666/1993, incisos I e II, Lei
n" 8.ó6611993;

I - assunçâo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se

do Orgão Contratante;

lÊúl-.ióumffi1
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10.2. A ConEatada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acÍéscimos ou supÍessões
que â Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma do parágrafo
lo do Artigo 65 da Lei n" E.666/1993, preservados que ficam as composições consensuais,

10.3. A qualquer tempq as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao pÍesente
Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa. os casos omissos ou questões suscitadas durante a
vigência do mesmo, na forma da Lei n'8.666/1993 e alterações previstas na Lei n'8.883/94, conforme
conveniência da AdministÍação Publica.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA _ DO REAJUSTE DE PREÇoS E DA REvISÂo,
I l.l. PaÍa restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
ÍetribuiÉo da Administração para o justo preço da execução dos objetos da licitaçâo, objetivando a
manutenção do equilibrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadoÍes ou irnpeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
álea econômica extrsordináÍia e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado, na forma
da Legislação.

I1.2. Deconido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da propost4 poderá o contratado fazer
jus ao Íeajuste do valor contratual pelo IGP-M 1Índice Geral de Preços do Mercado), que deverá retrataÍ a
variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na
forma do que dispóe o art. 40, inciso X, da Lei n' 8.666/93 e os arts. T e 3' da Lei n" 10. 192, de l4l12l200l.

CLÁUSULA DÉCTMA SEGUNDA . DAS PRESCRIÇÔES DIVERSAS:

12.1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especificações anexadas ao edital, o
termo de referência e todos os outÍos 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 Contratada se obriga a manter durante o periodo de execução deste Contrato as condições exigidas
para a habilitação e especiÍicações do objeto da licitação;

12.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos Adiüvos, dar-se-á
atraves do Diário Oficial dos Municipios, nos termos do Parágrafo Único, do anigo 61, da Lei E.66611993,
com as alterações previstas pela Lei 8.883/94, $do pÍovidenciado pela Contratânte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Do FoRO:

13. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de São BeÍnardo/MA, para dirimir quaisquer dúvidas
porventura oriundas deste ajuste, com pÍévia
que sej a.

E, por estarem justos e contralados,

paíes. de qualquer outÍo, poÍ mais privilegiado

mento, em 2 (duas) vias de igual teor, para

um só efeito, que depois de lido e achado v paÍtes contratantes e duas testemunhas, para

que produzam seus efeitos legais, com
em todas as suas cláusula.

con§atantes a cumpriÍ o pÍesenle Contrato

NARDOA4A

SECR.ETARIO MUNICIPAI, DE SAUDE

SC

assinado pel
este

Sr x

de de 2020
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ANEXO llt

orclauçÁo oE pLENo ATENDTMENTo Aos Rneursrros lr narnrrnçÂo

CNPJ n' por intermedio do seu

repÍesentante legal abaixo xsinado, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N"

12020, para registrar preços de do Municipio de SÂO BERNARDO.MA, em

cumprimento do preüsto no inciso Vll do artigo 4." da Lei n.o 10.520, de 17 /0712002, DECI-LRA, sob as

penalidades da lei, expressamente que cumpÍe plenamente os requisitos de habilitação exigidos para

participação no PÍegão supracitado.

de

Assinatura do representante legal da empresa
NOME:
RG:
CPF:

Obs.: f,sta declaraçiio deverá ser âpresentsdâ em prpel timbrâdo dfl licitante, forâ dos envelopes.

Cidade, .de



PROCESSO

PREFETTURA MUNICIPAT DE SAO BERNAR ALIDADE

ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERNARDO COETHO DE ATMEIDA NO 862.

BERÍ{ARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

VISIO:

ANoXO tV

DECLARAÇÂO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPf,RVENIENTE

Para fins de participação no Pregão Presencial n' QQ?12020 que a(o) empresa

...., CNPJ .................., sediada no.......(ENDEREÇO 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 húilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências

posteriores.

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

Assinatura do representanle legal da empresa
NOME:
RG:
CPF:

Obs,: trsta declaraçâo deverá ser apresentâdâ em papel timbrâdo dâ licitante.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE

ESTADO DO MARANHÃO

ALIDADE

VISTO:

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SAO
BERNARDO/MA

CttPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO V

DECLAIL{ÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOZ2O2O

Empresa ................ ..., inscrito no CNPJ N".......... por intermédio de seu

Íepresentante legal, o(a) Sr.(a). ................... ..., portado(a) da Carteira de Identidade N"

e do CPF N" DECLARA, para fins do disposto no inciso V do An.

27 da Lei N'8.666, de 2l dejunho de 1993, acrescido pela Lei N" 9.854, de 27 de outubro de 1999, que

não empÍega menor de dezoito anos em lrabalho noturno, perigoso ou insa.lubre e não emprega menor de

dezesseis anos.

Ressalva: emprega
srM( ) NAo(

menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

)

Cidade. .......de....... de

Assinatura do Íepresentante legal da empresa
NOME:
RG:
CPF:

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

IPM .róLxÁru' r(o l
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PM .FOLHAN'

PROcESSO-[O]s_a,L -,nh
MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO 4RS
ESTADO DO MARÁNHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ATMETDA No 862 - CENTRO - SÃO
BERI{ARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N" . ____.!2020

PREGÃO PRESENCIAL SRP N", I2O2O

PROCESSO ADMINISTRATryO N'- I2O7O

YALIDADE: 12 (doze) meses contâdos s paúir da data de sua publicação no Diário Oficial do
Estado do Maranhio ou Diario oficial do Municipio

Pelo presente instrumento, o Municipio de São Bemardo, Estado do Maranhão, com sede
adm in istrativ4 na Prefeitura Municipal, localizada na Situada provisoriamente na Av. Barão do Rio Branco
SN - Em frente ao Posto BR Centro São Bernardo-M4 inscrito no CNPJ sob o n'. 06.125.389/0001-88.
representado neste âto pelos gestores; responúvel RESOL\aE, registrar os preços da
empresa inscrita no CNPJ sob o no com sede na

CEP: 

- 

cidade representada pelo
nas quantidades estimadas na secção quatro desta Ata de RegistÍo de

Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições pÍevistas no
instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de heços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da L€i n'. 8.666/93, Lei n". 10.520120O2, Lei Complementar n'. 12312OO6 e suas alterações, e

em conformidade com as disposições a seguir'

I. DO OBJ ETO

l.l - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento
parcelado de Medicâmentos e mateÍial hospitalar s, para atender a secretaria de Saúde do Municipio de Sâo
Bernardo - MA, conforme condi@s e especiÍicações constântes nesta Al.a, no Edital e seus anexos.

L I 1 - Este instrumenro não obriga aos ORGÃOS,/ENTIDADES a fi nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), slação pertinente.

condições.sendo assegurada ao detentor do registro a preferàcia de fomecimento,

2. ADESÂO DE ORGÃOS NÂO PARTICIPANTES

2.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizadâ por qualquer órgão ou
entidade da AdministÍação inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos,
estatais ou ainda de regime próprio que não teúa participado do certame licitatório mediante previa
consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgâos e entidades que não participaram do registro de preços, qusndo desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverâo manifestar s€u interesse junto so órgão gerenciador da Ata, para que este
indique os possiveis fbrnecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.

dasal

ANEXO VI



PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERÍ{ARDO COELHO DE AT MEIDA No 86
BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

2 - CENTRO -

VALOR
rrNrrÁnro

N''

VAIOR
TOTAL

2.3 - caberâ ao fomecedor beneficiário da Atâ de Registro de preços, observadas as conrlições nela
estabelecidas, optar pela accitação ou não do fornúmento, independertemenre oos quantiiatrvás
registrados em At4 desde que o fomecimento não prejudique as obrigações anteriormerte assumidas.

2.4 - 2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a

19"í: Í:iis*r? ,:r cenro ) dos quantitativos registrados na Àta de Registro de preçoi auranie sua U!ãncif
e arnda o quanlltat,vo deconente das adesões à ala de registro de preços não poderá exceder, na tota'Íidade,
ao dobro do quantitativo de cada itun. registrado na ati de regisiro de preçós para o órgão gerenciador e
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãoi nãà participantãs qíe, desae que
devidamente comproyada a vantagem e o cumprimento das exigenclas aa tegiitaçaoügente.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE Rf,GIS

TRO DE PREÇOS

3.I - O gerenciamento deste instrumento cabeú a preÍ'eitura Municipal de São Bemardo - MA.

3 2 - A Presente Ata terá validade de l2 (doze) meseq contados a partir de sua publicação no Jomal Oficial
do Estado/MA.

3.3 - A SECRETAruA/ÓRGÃOS/ENTIDADES parricipantes desta Ara de Registro de preços e a
secretaria de Saúde do municipio,

4. DO CONTRATO

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviçoíprodutos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

QTDE DESCRIÇÃO
DO ITEM

EMPRESA TIN MARCA

5. DA EN'I'REGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de do Edital de tbrma
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor comp

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

6. DAS OBRTGAÇÕES Oe COXmetlpl

pelo departam enlo

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos pâdÍões eíabelecidos pela hefeinrra Municipal, de acordo com
as especificações do edital, responsúilizando-se por eventuais prejuízos derorrentes do descumprimento
das condições estabelecidas.

6.2 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeihrra Municipal, cujas reclamações se

obrigam a atender prontâmente, bem como dar ciência mediatâmente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

lPM

I
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PROCESSO

MODALIDADE

PREFETTURÂ MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERÍ{ARDO COELHO DE ALMEIDA No 862 - CENTRO - SÃO
BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

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

6.4 - A falta de quaiquer itens cujo fomecimento inc.umbe ao detentor do pÍeço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior paÍa o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste
edital e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui eslabelecidas;

6.5 Comunicar imediatamente a Prel'eitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outras julgadas necessárias paÍa o Íecebimento de correspondência;

6.6 - respeitaÍ e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras perti nentes;

6.7 Fiscalizar o peÍfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os
ônus decomentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exeÍcida por esta Prefeitura;

6.8 Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscâlização de sua
parte, pelos danos ou prejuíms causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotaÍ todas as

medidas preventivas, com fiel observância às 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,

6. 10 - O atÍaso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item I 2 da presente Ata

7. DAS OBRTGAÇÕES »a COXtUUnrr

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

7.2 - Fornecer à empresa a seÍ contratadâ todas as informações e esclarecimentos que venham a ser

solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

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

7.4 - Notificar por escrito, à empresâ contratad4 toda e qualquer irregul stalada duÍante o
recebimento do objeto;

7.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro. enq te de liquidação
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento

monetária;

7.6 Não haverá, sob hipôtese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contíatado.

ou a atualização

8. DO PAGAMtrNTO

8.1 - O pagamento seÍá efetuado aê 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente âtestâda pels
Secretaria responsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua pÍoposta de preço.

lrt a
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PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO ADE

ESTADO DO MARANHAO VISTO:

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO
BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

8.3 - Caso constatado alguma inegularidade nas notas fiscais/fatuÍas, estas serão devolüdas ao fomecedor,
para as necessárias corre@s, com as informações que motivaram ura rejeição, sendo o pagâmento
realizado após a reapresentação das notas fiscaiVfaturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fomecimento.

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

8.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vigência da presente At4 admiúda a
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

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

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

9.4 - Fracassada a negociagão com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocaÍ,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,

cabendo rescisão desta ata de Íegistro de preços e nova licitação ern caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferioÍes
à média daqueles apurados pela Prefeitura.

IO. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

l0.l - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, ntes situações;

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

Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão admini srativa da Notâ de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XlI, XVII e XVIII do art.78 dzLei E.666193

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisiçãclpedido dos produtos derorÍente deste

registro;

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

e) por Íazões de inteÍesse público devidâmente demonstradas e justificadas;

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

-l
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PROCESSO

LIDADE
PREFEITURA MUT{ICIPAI DE SÃO BER[{

ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ATMEIDA I{O 862 -

BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

12.2 - Sem prejuizo das san@es cominadas no art. 87, I. lll e IV, da I-ei 8.666/93,
parcial do objeto adjudicado, o Municipio de São Bernardo, através da S

10.2 - Ocorrendo cancelamento do proço registrado, o fomecedor será informado por correspondência, a
qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço do fomecedor, a comunicação será feita
por publicaçâo no Jomal OÍicial do Estado,/MA ou Diário oÍicial do municípiq considerando.se cancelado
o preço registrado a pârtiÍ da última publicâção.

10.4 - A solicitaÉo do fomecedor para cancelamento dos preços Íegistrados poderá não ser aceita pela
Prefeitura, facultandG.se a esta neste caso, a aplicação das penalidades prerr'istas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as aüüdades do Fomecedor, relativas
ao fomecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prenogativa de cancelar esta Atn, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e./ou sustar o pagamento das Íàturas, ate que o Fomecedor cumpÍa integralmente
a condição contÍatual infringida.

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

a) Por decurso de prazo de validade;

1 1.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administÍação, serviços, encargos sociais, tÍabâlhistas,
seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do ob.ieto desta Ata de Registros de
PÍeços.

12. DAS PENALIDADES

l2.l - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos êrmos deste edital, sujeita à

contratada a multas, consoante o caput e §§ do aÍ. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valoÍ da Nota de

Empenho, na forma seguinte:

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

b) a partir do 6o (sexto) até o limite do l0 (decimo) dia, multâ de 04% (quatro por cento), caracterizandG.

se a inexecução tota.l da obrigação a partir do I l'(decimo primeiro) dia de atraso.

total ou

Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada m

cento) sobre o valor adjudicado;

cipal de
(dez por

12.3 Se a adjudicatáLria recusir-se a retiraÍ a nota de ernpenho iniusúficadamarte apresentaÍ
situação regulaÍ no ato da feitura da mesma, garanúda prévia e ampla defesa, sujeitar
penalidades:

as sesulntes

12.3. l. Multâ de até l0% (dez poÍ cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de panicipar de licita@s e impedimento de conÍatar com o Município de

São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. DeclaÍaç6o de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública Municipal.
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PROCESSO

PREFETTURA MUT{ICIPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

RÜÜIDADE
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PRAçA BERilARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CE
BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0OO1-88

12.4 - A licitantê, adjudicaUiria ou contÍatada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objetq não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, compoÍtar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
prévia e ampla defes4 ficará impedida de licitar e conrataÍ com o Município pelo prazo de até cinco anos
e, se for o caso, o Município de São Bemardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fomecedores do Estado por igual período, sem prejuizo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contÍatada será automaticamente descontêda da fatuÍa a que fizer
jus, acrescida de juros moratórios de l70 (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bemardo, serlhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados de sua intimação, para efetuaÍ o pagamento da multa AÉs esso prazo, não sendo
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgâo competente para que seja inscrita na divida
ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adj udi catária da reparação dos eventuais danos, perdas

ou prejuizos que seu ato punível venha causar ao Municipio de Sâo Bemardo.

12.7 - Se a ConÍatada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respeclivo valor será

descontado dos créditos que esta possuiÍ com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não
forem suficientes, o valor que sobe.iar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela

Procuradoria Geral do Município;

t2.E Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente
informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13. DOS ILTCITOS PENAIS

l3.l As infrações penais úpificadas na Lei 8.666/93 seÍão objeto de processojudicial da forma legâlmente
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS RICURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, conerão
à conta de dotação orçamentâria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás

I - Todas as alterações que se fizereÍn nec€ss&ias seÍão registradas por intermedio de lawatura de termo
aditivo a pres€nte Ata de Registro de Preços.

It Vinculam-se a esta Ata para fins de analise tecnica, juridica e decisão superior o Edital de Pregão n'.

_/2020 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

Ilt - É vedado caucionar ou utilizar o contÍato decorrente do presente registro Para qualquer operação

financeir4 sern previa e expressa autorização da PÍefeitura.

16. DO FORO

quais serão elencadâs em momento opoÍtuÍlo:

I5. DAS DISPOSIÇÕES TINAIS

15. I - As paÍtes ficâm, ainda adstritas às seguintes disposições:

--l

I
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PREFEITURA MUT{ICIPAL DE SÃO
MODALIDADE 5

ESTADO DO MARANHAO
PRAçA BERNARDO COETHO DE ATMEIDA NO 862 - CENTRO - SAO

BERNARI'O/MA
CÍ{PJ: 06.15.389/0001-88

16.1 - As partes confatantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como
competente para diÍimir quaisquer questões oriundas do presente contÍato, inclusive os casos omissos, que
não puderem ser resolvidos pela üa administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

16.2 - e poÍ estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (tÍês) vias de igual teor e forma para
um só efeito legal, ficando uma üa arquivada da sede da CONTRÀTANTE, na forma do Art. 60 da Lei
8.666193.

São Bernardo.MA, _.- de _de202o
MT]NICIPIO DE SÃO SERNARDO

Secretários Municipais:

EMPRESA

Socio/ProprieLári o

PREGOEIRO

EQUIPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF



PM .FOLHAN; t3y
PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BE IDADE PF 19&?,
ESTADO DO MARAT{HÃO

PRAçA BERNARDO COETHO DE ATMEIDA NO 862
BERNARDO/MA

CNPJ: O6.125.389/0001-88

VISTO:

CENTRO=-SAÍI- ''-

ANtr,\O VII

DECLÀRAÇÂO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N". OO2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N", _-
OBJETO: _.

Prezados Senhores,

[identiÍicação completa do representante da Licitante], como representante
devidamente constituído da empresa_ [idenúficação completa da Licitante] (doravante denominado
Licitante). para fins do disposto no subitem 6.I 3 do Edital do PREGÀO PRESE\CIAL em referênciq
declara. sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

A proposta anexafoi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa
não foi, no todo ou em parte, direlâ ou indiretamente, informado a" discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitaçào atinente ao PREGÃO 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 potencia.l ou de fato da licitação atinente ao PREGÀO PRESENCIAL referenciado, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pesso4 influir na decisão de qualquer outÍo participante
potencial ou de fato da licitação atinente ao PITEGÃO PITESENCIAL em referência" quanto a participar ou
não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não será no todo ou em parte, diÍeta ou indiretamente, comunicado a
ou discutido com qualquer outÍo paÍticipante potencial ou de fato da licitâç.io alinente ao PREGÀO
PRESENCIAL referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licilâção;

Que o conteüdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado q
discutido com ou recebido de qualquer integrante da ADMINIS-IRAÇÃo PÚBLICA MUNICIPAL antes

da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e dâ extensão desta declaraSo e qtre detém plenos poderes e

informações para fi rmáJa.

Atenciosamente.
Local e data

FIRMA LICITANTE/
CNPJ

ASSINATT]RA DO REPRESENTANTE LEGAL

I



PM .FOLHANO

PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

IDADE P?/ Êe
PRAçA BERNARDO COELHO DE ATMEIDA NO 862

BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0OO1-88

ANEXO V
COMPROVANTE DE RE(]ÍBO DE EDITAL

pnocÃo pxrspNcrAL N' 002/202GSRP

TINALIDADE: CONTRATAÇÁO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL IIOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDf, DO MUNICÍPIo DE SÂo BERNARDo/MA.

OBS: Este documento, após seu preenchimento, deverá ser encaminhado à Gerência da Central de
Licitações Municipal de São Bernardo,/MÀ sob pena de o preteÍrso licitante não receber as informações
do certame, segundo artigo 30, inciso III, da Lei n'E.666/93

DATA DE ABERTURA: 29. de janeiro de 2020.
HORARIO: 0E:00 h (HORARIO LOCAL)

RAZÃO SOCIAL

CNPJ:

ENDEREÇO

CIDADE:

FONE/FAX

E-MAIL

PESSOA PARA CONTATO

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ACIMA
IDENTIFICADO.

DATA

9

ASSINATURA



C
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tz(

PRAçA B
BERilARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO VII

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTÀL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

REF.] PREGÃO PRESENCIAL .

O Sr. portado(a) da Caneira de Idenúdade N"
SSP- e do CPF N" DECLARA, para os devidos

fins, que concorda mm todos os lermos descritos no edital e seus anexos e que tem pleno e total
conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

sÂo BERNARDo,MA. _ de de 2o2o

Nome da Representante da EmpÍesa

RG:
CPF:


