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EDITAL Dtr LICITAÇÃO
SISTEI}ÍA REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE PREGÂO PRESENCIAL SRP N'O3O/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 20191IOO5

(Contratação, de empresa para fornecimento de eletrodom€sticos e utênsílios de cozinhas, através do SI§TEMA
Dtr REGISTRO DE PREÇOS, destinados âo âtendimento dâs Secr€tariâs da Prefeitura Municipais do
Município de São Bernardo - MÀ}

AB[RTL?.A: 05 de dezembro dc 2019, às 03 C0 horas
Sala da Comissão Permanente de Licitaçâo Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São Bemardo-Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo. Estado do Maranhão. através do Pregoeira ohcial designado pela Portaria de
janeiro de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatóriq na

-,MOdAlidAdC 
PREGÃO PRESENCIAL SRP. PARA REGISTRO DE PREÇO, tiPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, O

referitlo Pregão será regirlo pela l.ei n" l0 520, de I 7 de julho de 2002. regrlamentarla pelo l)ecreJo no I 555, de 08 de
agosto de 2000, alterado pelos Decretos n' 3.693, de 20 de dezernbro de 2000 e Lei Complementar n". 123/2006 e pela
Lei n" 8.666, de 2l dejunho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas condições e exigências estabelecidas neste edital.

Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de húilitação, a proposta de preços
(envelope I ) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endereço acima citado, ate às 08:00
horas do dia 05 de dezembro de 2019, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipotese de não haver expediente naquela
data, ocasião em que se dará inicio ao credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos pertinentes.

1 _ DO OBJETO

l.l - O presente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de empresa para fomecimento de

eletrodomésticos e utensílios de cozinhas, atraves do sistema de registro de preços, destinados ao atendimento das

SecretaÍas da PÍeÍêitura Municipais do Municipro de São tsernardo, Estado do Maranhão.

2 _ DOS ANEXOS

2.1 -Fazem pàrte integrante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementares enlÍe si

:-' AI{EXO I - Terno de Referência,
ANEXO II - Formulário Padrão de Propostas de Preços:

ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica),
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP
ANEXO vI - Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitação;

-ANEXO vII - \4ii1útâ de Contrato

3 - DÁ PARTICIPAÇ.íO

3.1 Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente con tuídas, do ramo de atividade
compativel com o objeto da licitação, conforme o item 6 - Anexo I * Termo de Referencia e que se apÍesentaÍem, ate

às 08:00 horas do dia 05 de dezembro de 2019 a Pregoeira. em sessão pública. no endereço constânte no preâmbulo

deste edital :

a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes 1 e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente pÍocedimento licitatório,
conforme modelo anexq em separado dos envelopes 1 e 2;
c) a proposta de preços (envelope l);
d) os documentos de habilitação (envelope 2).

3.2 - Nâo poderáo pâfticipar desta licitâçâo âs €mpresas:

I
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3.2.1 - cuja falência tenha sido decretáda, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em consórcios de
empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.2 - que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta
ou indiret4 Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei no 8.666/93, salvo asjá reúilitadas.
3.2.3 - e vedadE a partir da habilitâção, a manutenção, aditamento ou pÍorrogação de contrato com empresa que venha
a contratâÍ empregado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em iinha reta, colateral ou por afinidade, até o
teÍceiro gÍau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de âssessoÍamento, do poder público municipal.
3.2.4 empresas que não teúam o CNAE (Classificação Nacional de Aüvidades Econômicas) compativel com o objeto
da licitação.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na pÍesença do Pregoeira" será realizado o
credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tantq obrigatoriamente, será necessária a apresentação
dos seeuintes documentos:

.-,4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contÍato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo eventual da gerência
rla soeiecla<le, e rlemais que se aehar pertinente ou ato oonstitutivo oon soli<laclo, devidamente regi strado, em se tratândo
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus

administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando
esta capacidade jurídica;

4.1.2 - Procuração particular ou carta de creden ciamento, com firma reconhecida, podendo ser utilizado o modelo anexo
a este editâI, estabelecendo poderes para representâÍ o licitânte, expressamente quanto à formulação de lalces verbais
e a praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão, acompanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados
no subitem 4.1.1,

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de

Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa n' 103 de 30 de abril de 2007, expedida
pelo Departamento Nacional de Registro de Comercio DNRC, a Certidão Simplificada e especifica do ano em
exercicro exrglda somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de compÍovaÍ seu

enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar dô tratamento diferenciado e favorecido na presente

licitação, na forma do disposto na Lei Complementar no 123, de 1411212006, COM DATA DE EMISSÀO A PARTIR
DE MAIO DE 201 1,

4.1.4, Para fins de confirmação de poderes para subscrevêJa, ou ainda cópia de traslado de procuração por instrumento
:- público, la iúpótese de reprcsertação por rueio de plepostos;

4.2 - O Íepresentante da licitante presente à sessão deverá entregar a Pregoeira o documento de credenciamento
juntamente com a Íespectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa atualizado, bem como a declaração

de atendimento aos requisitos de húilitação, em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de

Habilitação".

4.3 Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apres€ntados em original, os quais farão parte do
processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório compelente, ou conferido por

membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão de licitação, ou publicação em órgão da

imprensa oÍicial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

4.4 A cada licitante que participaÍ do certame será permitido somente um representarte para se

do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada à parti
interessado representando mais de um licitaate.

4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o n
do licitante ou de seu Íepresentante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s) licitante (s)

caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouyinte (s), não podendo rubricar documentos
ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos,
ressaltando que quardo a documentaçeo de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisqueÍ dos envelopes (l ou

2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida,

uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa,

PI*SB, FOLHA NO-
XL -9if o 5

em nome
de qualquer

compareqmento
certame Neste

I

I



PREFEITURA }IUNiCiPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÂO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA fIO 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MA
CNPJr 06.125.389/OOO1-88

4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apÍesentados na pÍoposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menoÍ pÍeço.

4.7 recomenda-se que todos os representântes dos licitântes peÍmaneça.Ín na sessão até â conclusão dos procedimentos,
inclusive assinando a atâ respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

4,8 - Após o credenciamento, a Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos proponentes.

5 _ DA PROPOSTÁ DE PREÇOS

Á Pregoebs da hefeitura Municipal de São Bernuda
Pregão hesencial SRP n" 0i0/2019

,-, kocesso Ádtninktrativo n", 201911005
Envelope I - PROPOSTÁ DE PREÇOS (ruZão social ou nome comercial do licitonte e endereço)

5. 1.2 preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressâ aÍavés de edição eletrônica de textos,
b) atender às especificações mínimas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo l;
c) conter marca em todos os itens, a cotação de preço unitário e global em real, incluídos todos os impostos, taxas e

demais encargos pertinentes;

d) estâr datâda e assinada por pessoa juridicamênte habilitada, de aceitação tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal

referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispensável para efeito de empenho da despesa e
realização do pagamento nos termos deste editâl;
5.2 - Não será aceita oferta de produto com caracteristicas diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.
5.3 - A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste

edital.
5.4 os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, tarifâs, taxas, fÍetes, seguros

etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na propostâ poderá ser suprida pelo repÍesentante legal da licitante no curso da

v sessão.

d) havendo divergência antre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso, serão

considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoajurídica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal informação, poderá

ser suprida posteriormente, caso o licitânte venha se sagrar vencedor do certame;
5.5 - o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a partir da data constânte no subitem 3.1;

5.6 - uÍna ..,e2 abeÍtas as propostas, não seÍão adrnitidos cancelamentos, retificações de valores, alterações ou
altemativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão consideradâs as propostas que contenham entrelinhas,

emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;
5.7 o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previ
14.6 e 14.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante.

6 . DA HABILITACÂO
A Pregoeira da hefeitura Municipul de São Bernudo
Pregão hesenciol SRP n' 030/2019
Processo ÁdministrsÍivo n'. 20191 I 005
Envelope 2 - HÁBILITAÇÃO Íazão social ou rutne conercial iltt licitante e endereço)

6.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentar a documentação de

Habilitação que deverá ser entregue em 0l (uma) via, no ENVELOPE N 02, devidamente fechado e rubricado no
fecho. contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

::
i.:,: .. -
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stas no subitem

5.1 A proposta de preços deverá:
5.1.1 ser apresentâda em envelope lacrado, trazendo em sua parte externa dizeres como os seguintes:
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6.2 Encenada a etapa competitiva e ordenada as ofeftas, o Pregoeira pr(xedeÍá a úertura dos envelopes contendo os
documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor propost4 procedendo a sua habilitação ou inabilitaçâo.

6,3. - Rehtivos à habilitação juridical
a) - Registro Comercial, no caso de empresa indiüdual;
b)- Ato constitutivq estatuto ou contato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus administradores;
b.l) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteÍações ou da consolidação Íespectiva,
b.2) Cenidão Simplificada e Especifica da JUNTA COMERCIAL
c) Inscrição do ato constituüvq no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizaçâo, em se tratando de empÍesa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Alvará de localização e funcionamento - emitido pelo Poder Executivo Municipal.

ó.3.1 - Relrtivos À Regularidade Fisel
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);

\,/ b) PÍova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede da
licifante, feÍtinente ao serr ramo de ativirlacle e compativel com o ohjeto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei:
c.l.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

o Certidão Conjunta de TÍiburos Federais e quanto à Divida Ativa da União.
c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:

. Certidão Negatiya de ftbito Fiscal (CND)

. Ceíidão Negâtiva de Inscrição na Divida Ativa.
c.3) Í'az parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal

o Certidão quanto à Divida Ativa do Município
o Cenidão Negativa de Debitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN

d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS. com validade na data de apresentação da proposta.

e) CNDT - Cenidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. em cumprimento à Ixi 12.440/2011 e à Resoluçáo
Administrâtivâ n" 1.47012011, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho, www.ts.jus.br/cenidão,
atualizado o art.29, V da Lei 8 666/93

6.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de aptidào para desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caÍacterísticas com o objetov da liciraçáo. mediante a apresentaçào de atêstado iomecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente reconhecida firma em cârtório e acompanhado de nota fiscal.

6.3.3 - Relativos à qualificação econômico.financeira:

a). Certidão Negativa de Fatência e Concordata €rp€dida pelo distribuidor da sede da licitânte, ou de execução
petrimoniol, emitida âté 60 (sessenti) dies antes dl data de entrega dos envelopes.

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis exigíveis nos termos da lei, que comprovem aboa situação financeira
do licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios

f) O balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regularjunto ao seu conselho de Classe e se apresentaÍ

conforme abaixo: e comprovar a boa situação itnanceira da empresa licitante será demon atraves de indice
ecidos:financeiro, utilizando a fórmula abaixq cujo o resultado deveÍão estar de acordo com os v

ILC: Ativo Circulante > 1,0
Passivo Circulante

ILG= Ativo Circulante + Realiável a Longo Prazo > 1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

f.1) SeÍào considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e dernonstrações contábeis assim

I
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apreseÍltados

f.2) Quando o balanço patrimonial estiver encerado há mais de 03 (tês) meses da datâ de aprosêntação dos documentos,
poderá apresentálo atualizado através da variação da Unidade Fiscal de Referência (UIIR) do mês do enceramento,
devendo indicar a data da atualizaçào.

f.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediatte apresentação
r-z de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

f.4) Aos demais tipos societários, a Comissão de Licitâção poderá solicitar a apresentação da ópia do termo de abertua
e de encerramento do livro diáriq devidamente registrado pelo órgão de registro de Comércio, onde é extraído o balanço
parimonial, para fins de comprovação das informações.

g) Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, de acoÍdo com o art 10 do decreto no

21.04012005, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão, refereÍrte a esse ano.

h) No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federagão, terá que apresentar a certidão simplificada
da Junta comercial do Estâdo, sede da empresa.

h.1). Deverá conter o Selo da habilitação Profissional - DHP e./ou anexar o Certificado de Regularidade
Profissional, expedida pelo Conselho Regional, e dentro de sua validade.

h.2). Termo de abertura e encerramento

6.3,4 - Os licitantes fomecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentação Complementar),
declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabiveis, de que:

a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32 § 2", da Lei 8.666/93
\z (liodelo anexo)

a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 12312006. possuir alguma restrição
na documentação referente à Íegularidade frscal, esta deverá ser mancionada, como ressalva, na supracitada declaração;

b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho nohrrnq
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trúalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,

nos termos do Art. 7, )oo(III, dâ Constituição Federal e Art. 27, V, da Lei 8.666/93 (modelo anexo);

c) declaração da própria ernpresa de que rão existe ern seu quadro de ernpregados, ser..,idores públicos exercendc

funções de gerenci4 administração ou tomada de decisão. (modelo anexo);

6.4 os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oltcial, observados sempre
validade; não poderão ser em hipótese nenhuma autenücada por servidor desta Comissão.

OS vos prazos de

â_

6.5 - todos os documentos apresentados para habilitação deveÍão estaÍ em nome do licitante,
e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:

número do CNPJ

6.5.1 - se o licitante tbr a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou;

6.5.2 - se o licitante for a hlial, todos os documentos deverão estaÍ com o númeÍo do CNPJ da filial, bem assim quanto

ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo,
desta forma, apresentaÍ o doçumento comprobatódo de autoÍizâção para a centralização, ou;

l

I - publicados em Diário Ohcial ou,
Il - publicados em jomal de grande circulação ou;
III - registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou,
iV - por cópia do LivÍo Diário autenticado pela Junta Comerciai da sede ou domicilio da licitante, na forma da II.i nc

65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC de 0l de agosto de 1997, art. 6', acompanhada
obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encenamento. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo
pelo Pregoeira, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de Aberhrra e de Encerramento do Livro
em questão.
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6.5.3 - se o licitante foÍ a matriz e o fomecedor do bem for a Íilial, os documentos deverão ser apresentados com o
número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

6.5.4 - serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles do€umentos que,
pela própria natr-rreza. forem emitidos somente em nome da matriz;

7 _ DO PRoCEDIMENTO

7.1 - No dia hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus representantes legais, O
Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendim€nto aos requisitos de habilitação, e os
envelopes contendo as pÍopostas de preços (envelope l) e os documcntos de habilitação (envelope 2);
7.2 - depois da hora marcada. nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeir4 pelo que se recomenda
que tdos os interessados em participar da licitação estejam no local designado l5 (quinze) minutos antes do referido
horário, bem como de propostaydocumentação que não se façam acompanhar de representante do licitânte devidamente
credenciado;

r.-?.3 após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as pÍoposta§, oçasião em qrre será proce<li<la à verificaçâo da conformi«lade das
pÍopostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-se as incompatíveis;
7.4 - no curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anteÍioÍ, o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofeías com preços até lffá (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e

sucessivos, em valores distintos e decresc€ntes, até a proclamação do vencedor;
7.4.1 - a oferta dos lances deverá ser efetuada no momenlo em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem
decrescente dos preÇos;

7.4.2 dos lances ofertados não caberá retrataçãoi
7.5 - não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores
propostas, até o máximo de três, ofereceÍ novos lances verbais e sucessivos. quaisquer que sejam os preços oferecidos
(havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de lances vertais);
7.6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiva. em valores distintos e decrescentes;
7.7 - 0 ltegoeira convrdará individualmente os hcrtantes classiÍicados, de tbrma seqüencial, a apresentar lances
verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valoÍ;
7.8 - a desistência em apresentâÍ lance verbal, quando convocado pelo Pregoeir4 implicará na manutenção do último
pÍeço apÍesentado pelo licitante, para efeito de ordenaÉo das pÍopostas;
7.9 - caso não se realizem lances veóais por todos os licitantes, será verificada a conformidade enEe a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contrataÉo;

:J 7.10 - o eucer r alrrelrto da etapa compeütiva dar-se-á quarrdo, indagados pelo Pr egoeir a, os licilarttes rttartilestàr eli scu
desinteresse em apresentar novos lances;
7.1 I - declarada encenada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor pr€ço apresenado, O
Pregoeira verificará a ocorrência do empate pÍevisto no item 105 deste Edital, para em seguida, examinar a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
7.12 - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, O Pregoeira procederá à abertuÍa do envelope contendo os

documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta. paÍa verificaçeo do atendimento das

condições fixadas no edital;
7.13 - no caso de inabilitação do proponente que tiver apÍesentado a melhor oferta, serão analisados os documentos
habilitatórios do licitante com a pÍoposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante,
dentre aqueles que pârticiparam da etapa de lances verbais, atenda às condições fixadas neste edital;
7.14 - nas situações previslas nos subitens7.9,7.ll e 7.13, O Pregoeira poderá negociar diretâmente com o proponente

oara que seja obtido preÇo melhor:
7.15 - verificado o atendim€nto das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos I s sendo

declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o obj e.

7. l6 O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos litaçào",
durante prazo de validade das propostas (6O dias a contar da apresentaçào no certame). Após, as

retirá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos Os licitantes que não
ofertar lances verbais poderãq ao encerramento da sessão, desde que não haja manifestação de i
administrativo, retirar seus respectivos envelopes;

ção de recurso

7. l7 da Sessâo Pública será lavrada ata circunstanciada- s€ndo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os licitantes
presentes.

erâo
para
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8 _ DO RECEBIMENTA
8.1 De acordo com a necessidade verificada pela Secretaria re4uisitante" e seguintes do Anexo I - Termo de

Relerência deste Edital.

9. - DO REGISTRO DE PREÇOS
9. i - O Sistema de Registro de Pregos é um conjunto de procedimenms para registro formal de preços relativos à

prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública,
9.2 - a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condiçôes de compromisso para a
futura conÍatação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos paÍicipantes, conforme as

disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas,
9.3 - órgão Gerenciador é todo órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do presentc certame licitatóno, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços;
9.4 - órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento licitatório
para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de RegistÍo de Preços;
9.5 - o Orgâo Gerenciador do pÍesente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bemardo, através da
Secretaria Municipal de Administração e setor de Compras da Prefeitura Municipal.

.-, 9.6 - o presente Registo de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura e publicação da
respectiva Ata de Registro de Preços;
9.7 - a existência de Registro de Preços não obriga a AdministÍação a firmaÍ as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de pÍocedimento específico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de PÍeços, durante sua vigênci4 poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração Pública

Estadua.l, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão participante do presente c€rtame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador. O quantitativo decoÍrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de Íegistro de preços para o órgão
gerenciador e para os órgãos panicipantes, independentemenre do número de órgãos não participantes que, desde que

devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação ügente;
9.9 homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitada a ordem de

classificação e a quaÍltidâde de fornecedores a serem registrados, convocará os pârticulâres para assinatura da Ata de

Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compÍomisso formal de fornecimento nas

condições estabelecrdas, observados os requisitos de publicrdade e economrcidade;
9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei
8.666193.

10 _ DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

:-, 10.1 - Esta licitação é do tipo NÍENOR PREÇO POR ÍTEiví, ellr estrita obsenàrcia do disposto llo ilciso V do art. 8"
do Decreto no 3.555/2000; 10.2 - serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste

edital;
10.3 - será considerada mais vantajosa para a AdministÍação e, consequentemente, clâssificada em primeiro lugar, as

propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço miáximo aceitável pela

Administração.
10.4 - haYendo absoluta igualdade de valores entre duas cu mais propostas classificadas, após os lances verl-.ais, se for
o caso, A Pregoeira procederá ao desempate, atÍaves de sorteio, na forma do disposto no § 2'do artigo 45 da Lei n'
8.666193
10.5, será assegurad4 como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas ME e empÍesas

de pequeno porte EPP, nos seguintes termos:
10.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as pÍopostas apresentâdas pelas microempresas

pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores à pÍoposta mais bem classificada;

10.5.2- ocorrendo o empatg procedeÍ-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocâda para apresentaÍ

no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o enceramento dos lances, sob pena de preclusão,

b) não ocorrendo â contratação da microempresa ou empresa de pequeno portq na tbrma da letra "a' deste item, serão

convocadas as remanescentes que porvenhra se enquadrern na hipótese do subitem 10.5.1, na ordern classificatóri4
paÍa o exeÍcicio do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresenlados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem

nos inter,"'alos estabelecido no subiten] 10.5.1, será realizado sorteio entÍe elas para que se identifique aquela que

primeiro poderá apÍesentar melhor ofeíâ;

e de
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d) na hipótese da lão-cônúatação ros tennos pÍevistos na letra "a" deste item, o újeto licitado ser'á ad.iudicado em
favor da propostâ oÍiginalmente yencedora do certame;
e) o disposto neste ilem somente s€ aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte;
10.5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este último,
e entre o valor unitàrio e o global, se for o caso, prevalecerá o vaior unitário.

t t - Do DIRETTO DE PET|ÇÃO

I L I - No pÍazo de ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
tomar providências ou impugnar este instrumento convocatório, cuja petição deverá ser dirigida a Pregoeira;
1 L L I caberá a Pregocira decidir sobre a petição no prazo de 24 (yinte e quatro) horas;
1 L 1.2 acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data paÍa a Íealiz:;úo do certame.
I 1.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recoÍrer, com registro em ata da síntese das suas razões. quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
a apÍesentação das razões do recurso, podendojuntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para

'\-,,apresentar contra razões em igual número de dias, que começaÍão a correr do término do prazo do reconente, sendo-
lhes assegrrrada vista imediata aos autos;
ll.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, Prefeita
Municipal, por intermédio do Pregoeir4 o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úreis ou, nesse
período, encaminhalo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo;
I 1.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenx dos atos insuscetiveis de aproveitamento;
I 1.5 - decididos os recuÍsos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará
o resultado da licitação, e autorizará respeitada a ordem de classificação e a quanúdade de fomecedores.
1l.6 a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;

12 _ I)O PAGÁMENTO

12.l - O pagamento será efetuado nos termos do contrato de fomecimento.
12.2 O pagamento será t'eito atraves da funcional programatrca do exercicio.

13. DAS PENAI,IDADES

13.I A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará sujeita às

penalidades previstas no art. 7" da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. 86 e 87 da Lei n'. 8.666/93.

13.2 - A recusa do adjudicati.rio em atender qualquer convocação prevista neste instrumento convocatóÍio sujeitará o
mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido pela área

competente desta Prefeiírra Municipal, a saber:

a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Leil

I 3.3 - o valor rêsultante da aplicação da multa prevista será cobrado pela vi a admini stÍativa, devendo ser recolhida no
prazo máximo de l0 (dez) dias conidos, a conlar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido,
judicialmente, pelo rito e com os encargos da exeeção fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

13.4 - o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a propostz. compoÍar-se de modo
inidôneo. fizer declaração falsa ou cometer fraude Íiscal. garantido o direito previo da citação e da ampla defesa. ficará
impedido de licitar e contÍatar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os m vos

determinantes da puniçào ou até que se.ia promovida a reabilitação peÍante a própria autoridade que
penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fomecedores do Municipio;

I3.5 a nãoregularização da documentação, no pÍazo previsto no subilem 6.2.I acima, implicará decadência

à contÍatação, sem prejuízo das sanções previstas acim4 sendo facultado a Secretaria de Administração da

a

to
CI hrra

Municipal convocaÍ os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para prestação do serviço ora licitado ou
revogar a licitaÉo.

I
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13.6 Demais pelalidadeVsanções sujeitas pâra quem descumprir quaisquer condi@s ou exigências deste edital ebu
seus anexos estão disciplinadas no item 9 - DAS SANÇÔES". do Anexo I deste editâl

14 _ DAS DISPOSTÇÕES FINAIS
l4.l - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de

interposiçào de recurso, O Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologagào
pela Prefeita Municipal;
14.l.l - no caso de interposição de Íeçurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade incumbida da
decisão adjudicará o objeto licitado;
14.2 a Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público deconente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente parajustificaÍ tal conduta, devendo anulá-la poÍ ilegalidade, de oficio
ou por provocação dc toÍc€iros, mediant€ parecff escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo 18 do
Decreto no 3.555/2000:
14.3 - decairá do direito de impugnar os lermos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção, venha,
após julgamento deslavorável. apresenaÍ falhas ou irree1trlaridades que o viciem;
14.4 - a participação nesta licitâção implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e condições,

l.-, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empeúo, no prazo máximo de 05
(cinco) rlias r'rteis;

14.5 - O Pregoeira, em qualquer momento, podeú promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a
instrução do processo;

14.6 - não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros materiais na proposta ou da
documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da
proposta. e que não firam os direitos dos demais licilantes;
14.7 - as normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança do fornecimento
dos materiais,
14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos requisitos de
habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à pÍoposta de preços dentro do envelope de habililação,
ou vice vers4 o respectivo envelope será entregue ao representante do licitânte que estará autorizado a abri-lo e retirá-
14 Lacrando-o em seguid4 uma vez que citado documento se encontra no Íecinto, aplicando-se poÍ analogia o disposto
no subitem 4.5 acima;
14.9 o adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condi@es da proposta. os acréscimos ou supressôes do valor

inicial atualizâdo do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65, § 1", da Lei n" 8.666/93;
14.10 - os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregocira, que se baseará nas disposições contidas nas

legislações citadas no preâmbulo deste edital,
l4.ll - os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada aos

\-' ilteLessados rra licilação,
14.12 - a não-Íegul anza@o da documentaÉo, no przzo previsto no subitem 6.2.1 aclm4 implicará decadência do

diÍeito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item l3 acima, sendo facultado a Administraçâo convocar

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, parâ a assinatura do contrato, ou revogar a licitação

14.13 - o extrato de aviso desta licitação estará publicado no Diario Oficial do Estado do MA

lnformações adicionais poderãc ser o Pregoeira na sela da Comissão Permanente de

Licitação nos horários de funcionamento da Prefeitura da a sexta-feira das 08:30 às l2:00 horas

São Bemardo - MA, 19 de novembro de 2019

Manoel de Jesus Silva de Sousa
Secretário de administração

unlcl
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TERMO DE REFERÊNCIA

I, DO OBJETO

l.l. O presente Pregão Presencial tem como objeto REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual fomecimento de
eletrodomesticos e utensílios de cozinhas, a fim de atender a demanda das secretarias da Prefeitura de São Bemardo,
Estado do Maranhão.

l.Z São Orgãos participantes deste RECISTRO DE PREÇO Secretaria municipal e administração, SecretaÍia
Municipal de Educação, Secretaria municipal de Saúde e secretaria municipal de assistência social.

2, MOTIVAÇÃO

ç-,2. L Suprir as necessidades das secretarias municipais visando atender às demandas.
A opção Pelo sislema de Regi stro de Preços prestr gra o planejamento da Seção de Material mantendo estoqrre mínimo,

que prevê a entrega parcelada do material, evitando acúmulo no almoxarifado, desgaste do újeto devido a fatores
naturais como poeira e umidade.

3. FUNDAMENTAÇÀO LEGAL E MODAIIDADE LICITATÓRIA

3.L A contÍatação, objeto deste Termo de Referência deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo presencial
para Registro de Preço será devidamente justificado pela pregoeira designado paÍa o certame. Ademais tem amparo
legal, integralmente, nas Leis Federais no 105202002 e no 8.666/1993, Lei Complementar n" 123/2006 e demais
legislações aplicáveis a este evento e nas condi@s e exigências descritas no Edital e nas demais prescri@s legais
aplicáveis as assunto.

4, FT]NDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA

4. t. A contratâção, objeto deste Termo de Referência, deverá oconer por intermédio de Pregão, cujo tipo presencial
para Registro de Preço será devidamente justificado pela pregoeira designado paÍa o cename. Ademais tem ampaÍo
legal, integralmente, nas Leis Federais no 10520/200? e n' 8.666/i993, Lei Complementar no 123/2006 c demais
legislações aplicáveis a este evento e nos condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais
aplicáveis as assunto.

DESCRIÇÃO DOS PRODIJTOS
PLANILHAS ORÇAMENTARIAS

PREFEITURÂ MUNICIPÂL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO
INOX COM 03 TORNEIRAS
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INOX COM 02 TORNEIRAS

UND

I ANTENA DIGITAL EXTERNA UND 10,00 809,80 8.0í8,00
2 AR CONDICIONADO SPLIT I8,OOO BTUS UND 25,00 3.171,63 79.290.83

4 AR CONDICIONADO SPLIT 22.OOO BTUS UND 25.00 4.341.47 108.536.67
5 AR CONDICIONADO SPLIT 36-OOO BTLIS UN'D 10.00 7.313,37 73.t33,67
6 AR CONDICIONADO SPLIT 56,OOO BTUS tIND 10.00 9.746.64 e7 466.40
7 AR CONDICIONADO SPLIT 9,OOO BTUS UND 50,00 2.274,37 113.718.33
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1ô §§7 q'
l0 BATEDEIRA PLANETARIA IELT - 06

VELOCIDADES . 22OV
UNT) 5,00 8.484,33

42.42t.67

t2 T,IND .

,r.* 
I]$r.*i

10,0014r%.631
_i

?6.4?2,50 |

41.946,33 I



PREFEITI,RA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PI!iSB. FOLHA IiIO-
PfiCC tDiix.\tE \t r,'j,5
[1Ci]r IiitE
3Ei,liF_

16

PRAçA BER,ilARDO COELHO DE ÂLMEIDÂ NO 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO/ MÂ
CNPr: 06,125.389/0001-EE

50.00 1.ó45,71
82.286 6'l

1121 10

13.23 i 00

AÇOBEBEDOIT'RO INDUSTRIAL EM
INOX COM 04 TORNEIRAS

UND 10,00

43.005,33
14 BEDEDOURO DE COLt]}iA 25,00 83'7,44 20.936,08
15 CADEIRA DE PLASTICO Si BRAÇO UND 500.00 '74.28 37.t4t,67

CADEIRA SECRETARIA
ASSENTO E ENCOSTO
INJETADO TECIDO

GIRATORIA
ESTOFADO

UND 200,00 403,95

80.789,33
1'7 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA SOOW UND 10,00 1.502,58 ts o?5 Ri
t8 D\,D PLAY Ci HDMI UND 100,00 297,15 29.715,00

I esrevre DE AÇo ABERTA coM oj
IPRATELEIRAS COM REFORÇO
I MbDlND(J 100x92x30 coR CINZA

19 L]ND 100,00

I

194,63

l9.46l,JJ
20 ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06

PRÁTELEIRAS COM REFORÇO ÔMEGA
MEDINDO 2OOXg2X3OCIU

UND 100.00 479,00

47.q00,00
21 FOGÁO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM

FORNO
UND 25.00 2.880,00

72.000,00
22 FOGÀO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM

FORNO
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM
FORNO

25.00 3.232,01
80.800,33

24 FREEZER HORTZONTAL 02 TAMPAS 305
LT

UNI) 50.00 3.361,83
168.091,67

FREEZER HORIZONTAL 02 TÀ\IPAS 439
LT

Lr1\t-l

189 843.33
26 FREEZER VERTIC AL 246 LT UND 50.00 4.721.73 236.086,67
21 GELADEIRA COMERCIAL 04 PORTAS

INOX 850LT - 220V
I IND 50,00 10.503,40

525.170.00
GELADEIR{REFRIGERADOR DI,'PLEX IJND 50.00 2.906.33

t45.316.67
29 GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX

FROST FREE 3 IO LT . 22OV
UND 50.00 3.741.83

187.091,67
LAVA I,OUÇA INDUSTRIAL ABF,RTLIRA
FRONTALICICLO DE 60/120 SEGUNDOS -

CAPACIDADE MECANICA IOSO OU 640
PRATOS POR HORA

5,00.i0 LINT)

1< 1'tO 61

I 5 04 7 ,52

UND3l
UND

t90.,90
10,00

,1q0,?1
886,67

,18.07 6',7

8.866.67
32

LlQUrpll!cADOR 03 VELOCTDADES
LIQUIDIFICADOR
LITROS

INDUSTRIAL 04

UND 10,00 1.184,75
I 1.847,53

33 IN'DUSTRIAL 06LIQUIDIFICADOR
LITROS

t IND !ô,ôoI r ror rrnrrtcanop
I-ITROS

ÍNDLTSTRIAI. 0814

UND 25,00 611 17

15.334, t'1

i5 LONGARINA COM 03

TECIDO ASSENTO
ESTOFADO

LUGARES EM
E ENCOSTO

LONGARINA COM 05 LUGARES EM
TECIDO ASSENTO E ENCOSTO
ESTOFADO

25.00 1.062,6'l36

26.5

UND

UND 200.00 132,97
26.s93,3

I
3

37 MESA DE PLASTICO 04 LUGARES

QUADRADA
MESA MELAMINICO COM 02 GAVETAS
COM CHA\'E MEDINDO 15OX6OX74CM

TJND 25,00 5 15,3 8

12.884.50
539,67MESA PARA IMPRESSORA EM I

MELAMINICO MEDINDO 95X75X45CM I

20.00UND

LrND 10.00 2.490.37

24.903,7 3

ROIJPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS
PEQUENAS COM CHAVE MEDINDO
195X120X40CM

39

I

| 
4 300,53 

|

I urvo

UND

I

UND
I I I

28
I

I

I

I

i.796.S7 
i

l*

I

't0.793,41
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5.384 00

'7.506,67

I o c.. Í

46

55

+l SIIPORTE LrliI\,ERS AL PARÂ TV UND 100,00 O).JJ 6.53 3,3 3

42 TV 32 POLEGADAS SMART TV UND 25,00 1.829,49 45.737,17
43 TV 43 POLEGADAS SMART TV UND 25,00 ) §§Á ti 63.908,67
44 VENTILADOR DE COLUNA - 5OCM TIND 200,00 3 83,73 7 6.7 46,6'.7

\.ENTILADOR DE PAREDE - 6OCM TIND 200,00 40,1,63 80.926,67

\.ENTILADOR PAREDE 50 CM IJND 200,00 330,07 66.013,3 3

ASSADEIRA RETA}{GULAR ALTA N" OI
5X29X20CM

50,00 36,63 1 .E41,67

48 ASSADEIRA RETANGI'LAR ALTA N" 03

5X41X29CM
50,00 54.11

2.738,33
49 I ASSADEIRA RETANGIJLAR ALTA N'05

lsx41x29cM 4.790,00
UND 200,00 16,7750 BACIA (TACHO) 24 LTS
UND 200,00 1.109,335t BACIA (TACHO) 5,9 LTS

52 UI.{D 200,00 8,70 t.'739,33BACIÀ (TACHO) 7,9 LTS
53 BACIA 1,9 LTS LTND 200,00 )aa 498,00
54 BACIA 33,5 LTS LlND 200,00 23,4t 4.682,67

BACIA 34.8 LTS UND 200-00 26,92

56 BACIA 3LTS tJND 200,00 3,28 656.67
BACIA 50 LTS 200,00 38,35 7.670,67

200,00 46,17 9.233,33BACIA 50 LTS
TIND 200,00 1,85 369,3359 BACIA 950 ML
T]ND 200,00 t3,70 2.740,6760

200,00 4,76 952,0061 BACIA FRIZADA 3,4 LTS I tND
t_r\t 200,00 5 55 1.110,6762

BACIA FRIZADA 9,95 LTS UND 200,00 I 1,59 2.318,0063

BACIA P CEREAIS 1.1 LTS LI}{D t00,00 2,69 268,6'l64
405,33BACIA P CEREAIS 3.8 LTS LTND 100,00 4.0565

8,3 2 832,00BACIAPCEREAISSLTS UND 100,0066
16,97 3.394,67LrND 200,0067 I BAIDE 20,s LTS

LND 200,00 5,4i 1.082,67BALDE 4,9 LTS68
i.690,00UND 200,00 8,45BATDE 8,9 LTS69

21,18 4.236,61200,00'70 BALDE C/ TAMPA 21 LTS
200,00 15,91 3.181,33L]ND7t BALDE FRZADO 14.8LTS
200.0072
200,00 r 4,38

14,3s
2.875.33

LTND

UND73

BALDE FRIZ ADO LISO 14 SLTS

BALDE FRZADO PRETO I4.8LTS
3.477 ,33LôiD 200,00 17,3974 BALDE FRZADO PRETO 20.5 LTS
3.307,33L]ND 200,00 16,5415 BALDE REFORÇADO 12 LTS

t9,02
1.902,33

L]}{D16 MEDlABANDEJA MI]TLTruSO
7,5X28X44,5CM

1 1.765,00
3.309,00

300,00
L

I 100.00
LTND

UND

10 ,)')

i3,0978 I BANQUETA PLASTICA 47X31X25CM
77

3.83 l,8it]ND 50,00 7 6,6479 BULE 3 5LT
2,05 409,33TIND 200,0080 CABIDE

50,00 82,4 | 4.120jyUND81 AROLA 16 CMC
5 66l,0S.UND 50,00 113.2682 CAÇAROLA 20 CM

150,13

77,00
l

I
750,00

50,00LIND
tll.ID

83

84 CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
CA AROLA 24 CM

1§ 1§
'1.070,67

UND 200,00CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO
INFANTIL

85

750,00 57 ,37 43.025,00UNI)86 CADEIRA PLASTTCA SEM BRAÇO
§ §ôl 1'tUND 100,00 §í ô187 CAIXA P \tsRDURA 42 LTS

I.000,00
1.000.00

4 9I
3,03 3.030,00

4.913 ,33T]ND
IIND

CANECA MIJLTIUSO óOOML

89 I CANECA PLASTICA GRANDE 6OOML
88

2.87
2.866,67

UND L000,0090 CANECA PLASTICA PEQTIENA
(VERMELHÀ AZUL E VERDE)

6.919,6'.7TIND 100,00 69,2()CESTO C/ 'TAMPA 1OO LTS9t

57 .',l 50 00

l

I

I

45 I

UN.D

I

I

T'ND

I

UND | 5o,oo I es,8o 
I

I

5'.7 L]ND
58 UND

BACIA FRIZADA I5LTS

BACIA FRIZADA 7 LTS

i utio

2.869.33

roo.oo 
l

BANHEIRA INFANTIL

I
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97 CESTO TELADO C/ TAMPA 6OLTS

7t8

LIND 200,00

871 00

59 6.51',1 3l

L.see,3]

7 .4b6 67

CONCHA 8 CM

15.763,33
1 1.650.00

92 CESTO C/ TAMPA 2OO LTS UND 100,00 !,uo. / J 20.673,33
93 CESTO C/ TAMPA 30 LTS UND 200,00 35,90 7.180,00
94 CESTO CI TAMPA 60 LTS UND 200.00 38,17 7 .633,33
95 CESTO C/ TAMPA BASCI,'LHANTE 60 LTS UND 200,00 55,23 I 1.046,67
96 CESTO TELADO C/ TAMPA 3OLTS LIND 150,00 34,t7 5.125,00

LTND 150,00 48,17 7 .225,00
98 CESTO TELADO GRANDE SLTS UND 1.000,00 5,56 5.560,00
99 CESTO TELADO PEQI,'ENO 5LTS UND L000.00 3,98 3.9-76.67

l0o CESTO TELADO RETANGULAR CI
TAMPA 6OLTS

UM) 100,00 60,12
6.071,67

101 CHALEIRA 20 CM UND 50.00 108,37 5.418,33
COBRE TIIDO UND 100,00

103 COLHER PLASTICA UND 1.000,00 2,1'7 2.170,00
104 COLHER PLASTICA PEQUENA

(VERMELHÁ! AZUL E VERDE)
UND 1.000.00 1)1

| .266,67
105 CONCHA I2 CM UND 200,00 56,60 I 1.320,00
106 CONCHA I6 CM UND 200,00 107,'72 21.543,33
10'7

108 COPO DE VIDRO UND 500,00 5,62 2.810,00
109 COPO PLASTICO 4OOML UND 1.000,00 3,57 3.566,67
110 CUSCUZEIRA 16 CM UND 200.00 I19,20 23.840,00
111 CUSCUZEIRA 18 CM UND 200,00 128,28 25.655,31
112 ESCORREDOR C/CABO 2OOOML UND 100,00 6,89 689,33
ll3 ESCORREDOR Dt] I,OL]ÇAS UND 100,00 14,73 1.473,33
1i4 ESCUMADEIRA 08 CM UN''D 50,00 29,64 t.482,17
I t5 ESCUMADEIRA I2 CM 50,00 53,s5 2.677 ,50
116 ESCUMADEIRA Ió CM 50,00 92,8s 4.642,50
117 FORMA BOLO 20 50,00 43,99 2.199,50
118 FORMA BOLO 22

FORMA BOLO 30
UND
UND

50.00
50,00

lo n)
63,16

2.4',71,00
] I§RÔÔI l9

120 FORMA DE GELO UND 100,00 3,5 1 351,33
t2l FORMA PL]DIM 24 UND 50,00 56,27 2.813,67
122 FRIGIDEIRA C/ TAMPA 18 CM UND 50,00 7',7 ,45 3.872,50
123 FRIGIDEIRA C/ TAMPA 20 CM UND 50,00 87,55 4.377 ,50
124
125

FRIGIDEIRA C/ TAMPA 24 CM
GRILL

UND
UND

50,00
100,00

I13,33
99,61

5.666,6',1

9.960,67
t26 JARRA COM ESPREMEDOR I.5LTS UND i00,00 i §l 551,00

127 JARRA COM TAMPA I,sLTS UND 200,00 5,61 1.121,33

128 JARRA COM I'AMPA 2,2LTS UN I-) 200,00 9,47 1.9',73,33

129 JOGO FAQUEIRO TALHERES 20 PEÇAS KIT 100,00 103,33 10.33 3,33

130

l3l
LAVA TLIDO 37OOML
LI)GIRA COM PEDAL QUADRADA 14

LTS

UND
UND

,ôo
200,

00
00

__ 8,00
t7 11

132 LIXEIRA TELADA RETANGL,ILAR UND 200,00 L443,33
MESA QUADRADA PLASTICA 68X68CM UNt) 500,00 138,87 69.433,31

134 MESA QUADRADA PLASTICA INFANTIL
55 5x55 5CM

135 I PANELA 16 CM

UND

UND

100,00

50.00

72,03

74,33

'7 .203
3.716,6'7

136 PANELA 20 CM UND 50.00 102.90 5.145,00

t37 PANELA 24 CM 50,00 134.00 6.700,00

1t8 PANELA DE PRESSAO IO LT UNI) 50,00 329,t7 16.458,33
139 PANEI,A DE PRESSAO 3 LT UND 100.00 144.03 14.403,33
140 PANELA DE PRESSAO 4 5LT

PANELA DE PRESSAO 7 LT
I INI)
UND

loo,oo | 1s7,63

so.oo | 233,00141

t42 PANET-A MIJLTIIISO M UND 100.00 10.28 1.028.31
14i PANELA MUL TIUSO P TJND 100.00 10,I5 1.015,00

144 PANELA MT,]LTtTJSO PP 100,00 8,3 8 83 8,3 3

102
I

UNI)
UND

UND

I33

UND

UND
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50 00 35 03 1.751 61

l6l TACHO FRIZ ADO 32LTS 100 00 21 92 2.t9t 67

165 URINOL GRANDE 2 9 LTS TIND 100 00 4 65

t'l0 r00,00 ? 1)
73t.6',7

173

L996 00

5,0 - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA deverá fornecer o material conforme a demanda do CONTRATANTE, com
conrrato, me<iianre Ordem <ie Fomecimenrot
Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo determinado;
Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;
Executar a entrega à medida que forem solicitados pela CONTRATANTE;

ficações do

Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as

reclamações,

5,1 OBzuGAÇÔES DA CONTRATNTE:
(a) Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo e forma estabelecidos no Edital.
(b) Atestar a inexistência de falhas e imperfeições no material fomecido.

sÃo

t4) PAPEIRO I4 C]VI UND 100,00 54,83 5.483,3 3

t46 PAPEIRO I ó CM UND 100,00 sq ]s § q1§ oí]

147 PAZINI{A 2,5X2 1,5X2 t,5CM UN'D 1.000,00 2,87 2.866,67
148 POTE C/ TAMPA I,9 LTS T]ND 200,00 4,43 886,67
149 POTE REDONDO G LTND 200,00 8,25 1.650,00
150 | POTE REDONDO M UND 200,00 § l§ 1.030,00
151 POTE REDONDO P LD{D 200,00 3,81 'r62,00

152 POTE REDONDO PP LTND 200,00 543,33
l5l PRATO DE VIDRO UNt) 500,00 4,48 2.240,00
t54 PRATO PLASTICO PEQTIENO

(VERMELHO, AZI.,'L E VERDE)
UND l.000,00 3,97

3.966,67
155 SLrPORTE PARA GARRATAO DE 2OLT IIND
156 TABUA Pi CORTAR CARNE LDiID 100,00 52,46 5.246,00
t5'7 TACHO 20 CM LTND 50,00 85,5 7 4 278,33
158 TACHO 40 CM UND 50,00 196,48 9.824,00
159 TACHO 60 CM UND 50,00 364,67 18.213,33
160 TACHO C/ TAMPA FRZADO 32 LTS LND 200,00 33.60 6.720,00

LTND

162 TIGELA MEDIA I.5 LTS U}'iD 100,00 2.98 297,6'7
163 TRAVESSA

5X r8X27CM
MI]LTIUSO ALTA L]ND 100,00 5,70

569,67
t64 TRAVESSA

2.7Xt8X27CM
MULTIUSO BAIXA TIND 100,00 4,56

455,67
465,00

166 VASO PLASTICO P/ PLANTAS I,5 LTS tir\iD 100,00 J,õ+ Jõ4.iJ
t67 VASO PLASTICO P/ PLANTAS I3 LTS IIND 100,00 18,00 1.800,00
168 VASO PLASTICO Pi PLANTAS 3 I,8 LTS UND 100,00 22,00 2.200,00
169 VASO PLASTTCO Pi PLANTAS 6 LTS UND 100,00 9,47 946,6'7

VASO PLASTICO P/ PLANTAS DE
PAREDE G

UND

171 VASO PLASTICO P/ PLANTAS DE
PAREDE M

UND 100,00 4,95
494,67

i72 VASO PLASTICO
JARDINEIRA G

Pl PI,ANTAS L]},iD 100,00
| .521,6',7

VASO PLASTICO
JARDINETRA M

P/ PI,ANTAS LiND 100,00 10,55
1.055.00

1'.71 VASO PLASTICO P/ PLANTAS QUADRO
G

LIND 100,00 31,08
1.108,33

175 VASO PLASTICO P/ PLANTAS QUADRO
M

Lq\iD 100,00 19,23

1.923.33
VASO PLASTTCO P/ PLANTAS QUADRO P LIND 100,00 10,27 t .026,6'7

lt6 XICARA UNL) 200,00 | 9,98
4.081 .496,41

l

I

175
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5,3 PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

Os produtoyserviços serão requisitados de forma parcelad4 de acordo com as necessidades da COufnÀtÁNtf e
deverão ser entregues em até l5 dias após a ordem de fomecimento/pedido, na sede do município de São Bernardo;
As entregas serào parceias de acordo com a necessidade.

A Fiscalização e aceitação do objeto será do órgão responúvel pelos atos de controle e administração do contÍato
decorÍente do processo de licitação, atÍaves de servidores da Unidade Administrativa em questão, mêdiante Portaria.
Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e prazo de validade dos
mesmos;

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificaçôes exigidas, estando
sua aceitação condicionada à devida fiscaliza@o dos agentes competenles. Não serão aceitos produtos cujos preços
uni!ários excedam o valor médio elcontrado no meÍcado.

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos

5.5. 1 . Provi soriamente, para efeito de posterior veÍificação da conformidade dos pÍodutos com a especificaçào,

6, DO PAGAMENTO
Os pagamentos devidos serão conforme requisição e antrega dos produtos, ou sej4 de modo parcelado

A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e

acompanhada da requisição dos mesmos

O Pagamento somente será efeúvado dqrois de verificada a regularidade fiscal da empresq ficando a CONTRATADO
ciente de que as certidões apresentadas no ato da mnúatação deverào ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas;

O pagamento será realizado mediante ernissão de nota fiscal, em até 30 (trinta) dias após a entÍega e aceitação dos
produtos;

Em caso de inegularidade na emissão dos documentos Íiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua
reapresentação, desde que devidamente regularizâdos;

No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a i[tegÍal quitaçâo da mesma. A
CONTRATANTE poderá se assim enteodeÍ, descontar o valor de multas por ventuÍa aplicadas, em quaisquer
pagamentos que reálizar à CONTRATADA.

7, VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
O Prazo de \rigência da Ata de Registro seÍá de l2 meses a contar de sua publicaçôo

8, PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÀO E GERENCIAMENTO

8. l. Os itens deste TERMO DE REFERNCIA a seÍem contratados após regular procedimento lici
de acompânhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor:

, serão objeto

8.2. Os atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração pública e não excluem e nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade e, na sua

ocorrênciq não implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou pÍepostos;

8.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do CONTRATO, se em desacordo
com as especificações e as cláusulas contratuais,

8.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deveÍão ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

II
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9, DAS INFRAÇÔES E DAS SANÇOES ADMTÀIISTRATIVAS

9.1. A disciplina das infragões e sanções administrativas aplic.iveis no curso da licitação e da contrataçâo é aquela
prevista no Edital.

Sào BernarddMA), 19 de novembro de 2019.

\,Ianoel de J Silva de Sousa
Secretário nt stração

Ehza

IEI
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ANEXO II (PAPEL TINíBRÀDO DA EN,íPRESA)

pt0i

IIO E

,1r!3§rll-!te-(Ls
:'.,,;\ltE-LLS-&

DESCRIÇÃO DOS ITENS

ESPECIFICAÇAO I\{ARCA QUANT VALOR
TTNITARIO

YALOR
TOTAL

0t
0t
03

Estando de acordo com os termos do ato
coiivocatóÍio e coni a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da
proposta de dias,
com pagamento através do Banco _
Agencia no

Cidade de

COMC n' na

Cidade-LE, de de 201q

Valor Total da Proposta: R$ (valor por
exterrstr). Praz,u dc fntrYga.
Nome por extenso do representante
legal RG n'

CPFfN,ÍF

CARIMBO E
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
DA FMPRESA.

no

I

I

I

SSP

I

ó)
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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A pREFETTURA MLrNrctp.nt- or sÂo SERNARDo-MA
REF. EDTTAL DE lrcrreçÀo PuBLrcA
I!íOD.\LID,\DE DE PRECÃO N', O]Oi:OI9

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a) portador(a) dô R.G
no. /SSP 

- 
CPF n'

IvnnlcrPAr. DF-s Ão gFrr.tnnDo a fim de paíicinar dos trahalhos de
a nos representaÍ j unlo a PREFEITLIRA
âherhrra das Propostas e l)ocnmentos

Complementares de Habilitação para o Pregão Presencial SRP N". /2019, marcado para o dia 1 12019,
às 08:00 horas, o(a) qual tem amplos poderes para representar a empÍesa outorgante. formular ofertas e lances veóais,
negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e praücar todos
os demais atos pertinentes ao certame. Local, _J ___J _Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF:
CNPJ/IvÍF da empresa.

OBS. Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de procuração particular.

Assinatura do Representânte Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJÀ4F da empresa

A
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PREFEITURA MUT''ICIPAL DE SAO SERNÂRDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA T{O 662 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/00O1-88

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO GmpÍegador Pessoa Juridica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITLR,A I\{LTTICIPAL DE SÀO BER,T'ARDO-N,A,

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

N". 030/2019- Tipo menor preço por item.

DECLARAÇÁO

inscrita no CNPJ no

sediada na

c)

i

no-Bairro-CEP

-SSP

_ Municipio/Estado por intermédio de seu Íepresentante legal o (a) Sr.(a)

, portador da CaÍteira de ldentidade no

e do CPF n' , abaixo
assinadq em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial SRP no. 030/2019, DECLARA, sob as penas

da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitag.o;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, pengoso ou
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, sa.lvo na condição de aprendiz, a partir de 14

(quatorze) anos, nos termos do inciso )O(Xll do art. f da Constituição Federa.l e Inciso V, Art. 2'l daLei 8666193.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor publico do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo fun@es
técnicas, comerciais, de gerenci4 administÍação ou tomada de decisão, (inciso III, do an. 9e da Lei 8666/93 e inciso X,
da Lei Conpierleluu n". 04/90), ilexistêuoia de fatrr supervelielte irrpeditivo de habilitação, ua furma do § 2", afi.
32, da Lei n'. 8666/93 ;

Obs : No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 12312006, possuir alguma restrição
na documentâção referente à regularidade Íiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.

Loca! e daij

Assinatura do Representânte Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/.I\,ÍF da empresa

§
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_SSPAI{A_ e do CPF/I\4F no

ANEXO V
REet ERtMENro DE BENIFtcio Do TRATAMENTo DIFERENCIADo E DECLAII,{ÇÃ0 rARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(tri Complementar 123 12006.)

Eu, portador (a) da Carieira de ldentidade R. G. n'
repres€ntante da empresa

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na
licitação, modalidade de Pregão Presencial SRP n" /2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas

empresas com base nos anigos 42 a 45 da Lei Complementar no. 12312006.

Declaramos airula. oue ndo existe ouolouer imoeümenlo entre os praistos nos incisos tlo § 4'tlo ortigo 3'da Lei
Complementnr Fedetal n'. I 2.?/2006

Como prova da referida condiçâo, apresentamos em documento znexo, CERTIDÃO emitida pela lunto Conurcial
para comprovaçdo rh conüçõo de Microemprest ou enpresa de Pequeno Porle naÍorma.

de 2019.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/I\,IF da empresa

I
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- SAO BERNARDO/MA q-J

ANEXO VI

(MODEL0 DE DECLARAÇÃo DANDo CIENCIA DE QI,E CI,MPRE PLENAMENTE oS REQUISIToS DE
HABILITAÇAO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão no. _J2019, que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certam€.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

I I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERilARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CE]ITRO - SÃO
CNPJ: O6.125.389/(Xl0l-EE

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N.. _= J2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP N". _/20l9

PROCESSO ADMINISTRATIVO N", I2OI9

VALIDADE: 12 (doze) m€ses contâdos t paÍir da dâta de suâ publiceção no Diário Oficial do Estado do
MâÍânhio.

Pelo presente instrumento, o Municipio de São Bemardo, Estado do Maranhão, com sede
administraúv4 na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bemardo coelho de Almeida 863 - Centro São
Bernardo-M4 inscrito no CNPJ sob o no. 06.125.389/0001-88, Íepresentado neste ato pelos gestores: responúvel

RESOL\t, registrar os preços da empresa inscrita no CNPJ só o n'.
CEP: cidadecom sede na

representâda pelo nas quanüdades estimadas na
secção quatro desta Ata de RegistÍo de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo
as condições previstas no instÍumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as

partes às normas constantes da Lei no. 8.666/93, Lei n'. 'l0.520l20OZ,Lei CoÍnplementar no. 123/2006 e suas alterações,
e em conformidade com as disposiSes a seguir:

I. DO OR.IETO

l.l - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preçôs paÍa futura e eventual fornecimento de eletrodomesticos
e utensilios de coánhas, para atender as Secretarias da Prefeitura de São Bemardo - MA, conforme condições e
especificações constântes nesta Ata" no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ORGÃOS/ENTIDADES a firmarem contrata@s nâs quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitaçôes especificâs para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinenle, sendo assegurada ao
detentoÍ do registro a preferência de fornecimenlo, em igualdade de condições.

2. ADESÃO DE ORGÂOS NÃO PÁRTICIPANTES

2.1 - A Ala de Registro de Preços, durante sua vigênci4 poderá seÍ utilizâda por qualquer órgão ou entidade da
Administraçâo 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 órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de RegistÍo
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da At4 para que este indique os possiveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classihcaçâo.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optaÍ
pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos
fornecimento não prejudique as obrigações anteÍiormente assumidas

quantitativos registrados em desde que o

2..1- As aquisições ou contÍatações adicionai s, não poderão exceder, por órgão ou poÍ entidade, a I
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigênciq

por cento)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALITIEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERilARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/OO01-88

3. DA GERÊNCU DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) mesÊs, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do
Estado/144.

3.3 A SECRETARWÓRGÃOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços são: Gabinete do
Prefeito; Secretaria Municipal de Obras lnfraestrutuÍa Uóana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolvimento Urbano e Rural; Secrelaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Administração;
Secretaria Municipal de Administração; Secrelaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultura, Espones e Lazer;

4, DO CONTRATO

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

QTDE DESCRIÇAO
DO ITEM

EMPRESA LTN MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGA

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

necessário) e conforme forem solicitados pelo selor competente.

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

6. DAS ORRIGAÇOES DA CONTR, TADA

6.1 - Execütar o fomecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

especificações do edital, responsabilizando se por eventuais prejuizos deconentes do descumpÍimento das condições
estabelecidas.

6.2 PÍestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclama$es se obrigam a
atender prontamente, bem como dar ciência mediaamente e por escrito, de qualquer ânormalidade que verificar quando

da execução dos atos de sua responsabilidade;

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

6.4 A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada

como motivo de força maioÍ para o atÍaso, má execuçâo 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 estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeihrra Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e ouÍas
julgadas necessárias para o recebimento de correspondência,

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e AdministÍação no trabalho, previstas nas normas

êEII :CR

regulamentadoras pertinentes, I

I
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6 7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

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

6.9 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado,
devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

6. l0 - Fomecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresertada;

6.1 I - O atraso na execução caberá penalidade e san@es previstas no item 12 da presente Ata.

7. DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

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

7.2 - Fomecer à empresa a seÍ contratada todas as informações e esclarecimentos que veúam a ser solicitados
relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 Efehrar o pagamento â empresa nas condi@s estabelecidas neste Editalt

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

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empÍesa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese algum4 pagameflto antecipado;

7.7 Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado

E. DO PÁGAMENTO

8.1 - O pagaÍnento será efehrado até 30 dias após a ernissão da nota fiscal deüdamente atesÍada pela Secretaria
responsável;

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 sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, €stas seÍão devolvidas ao fornecedor, para as

necessárias coreções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a

reapresentação das nolas fi scai Vfaturas.

8.4 - Nenhum pâgamento isentârá o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigaçôes, nem
implicará aceitação defi nitiva do fomecimento.

8.5 - O ContÍatânte não efetuará pagamento de titr:lo descontado, ou por meio de cobrança em banm, bem como, os
que forem negociados com terceiros por interm&io da operação de "factoring';

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

ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERT{ARDO COELHO DE ALiIEIDA NO 862 - CEIITRO -

CilPr: 06.12;.389/(Xr01-88

9, DO REAJUSTÁMENTO DE PREÇOS +
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEÍTTRO - SAO BERNARDO/MA
CNPJ: 06,125.389/OOO1-88

9.I - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vigência da presente Ata, admitida a revisão no
caso de desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal,
cabendoJhe no máximo o repasse do percentual determinado

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-
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 pÍeço registÍado seja superioÍ à media dos preços de mercado, a PÍefeitura solicitará ao fomecedor,
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequáJa.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rewindir esta Ata e çonyocar, nos temos
da legislação vigente, e pelo preço da primeir4 as demais empresas com preços registÍados, cúendo rescisão desta ata
de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

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

IO, DO CANCEIÁMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇo,'

10.I - A presente Ata de Registro de Preços pdeá seÍ canc€lada de pleno direito, nas s€guintes situa@s;

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

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administraüva da Nota de Empenho decorrente dêste Registro de Preços,

nas hipóteses previstas nos incisos I a Xtr, XVII e XVIII do art.78 da La 8.666193-

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

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

e) poÍ razões de interesse públim deüdamente demonstradas ejustificadas;

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

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

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço do fomecedor, a comunicação será feita por
publicação no Jomal Oficial do EstadoÀ4Â mnsiderando-se cancelado o preço registrado a partir da ulúma publicação.

10.4 A solicitação do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitur4
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessaÍão todas as atividades do Fomecedor, relativas ao

fornecimento do item.

10.ó - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de canc€lar esta At4 a seu exclusivo criteriq poderá suspender

a sua execução dou sustar o pagamento das lhurras, ate que o Fornecedor cumpra integralmente a côndição contratual
infringida.

10.7 - A Ata de RegistÍo de Preços será câncelada automaticamenle nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

ll.l - Os preços apresentados na pÍoposta devem incluir todos os cuslos e despesas, tais como: custos diretos e

indiretos, tributos incidentes, taxa de administÍação. serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de RegistÍos de PÍeços.

q
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12. DAS PENAI-IDADES

12. 1 - O descumprimento inj ustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contatada 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 (cincol dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a panir do 6" (sexto) ate o limite do loe (decimo) dia multa de 04% (quatro por cento), caracterizandG.se a

inexecução total da obrigação a paÍtir do I l'(décimo primeiÍo) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no aí. E7, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
objeto adjudicado, o Municipio de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida
a previa e ampla defesa" aplicar à Contratada multa de até lOPZ (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou s€ não apresentar sitrlação regular
no ato da feitura da mesm4 garantida préüa e ampla defesa" sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. [{ulta de até l0pÁ (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Municipio de São Bemardo,
poÍ prazo de ate 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contÍatar com a Administração Püblica Municipal.

12.4 A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregaÍ ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manúver a propost4 falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida previa e ampla defes4 hcará impedida de

licitar e contralar com o Município pelo prazo de ate cinco anos e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará
o seu descredenciamento do Cadastro de Fomecedores do Estado por igual periodq sem prejuizo da ação penal

correspondente na forma da lei,

12.5 - A multâ eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizerjus, acrescida

dejuros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a Íeceber deste órgão da

Prefeitura Municipal de São Bemardq ser-lh+á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação,
para efetuar o pagamento da mult4 Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados

ao órgão 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 adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuízos que seu ato punivel venha causar ao Municipio de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da inlimação
por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respecúvo valor será descontado dos créditos
que esta possuir com a Secretaria Municipal de Adminisúação, 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,

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da inúmação,

podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou ness€ prazo encaminhála devidamente informada para a

apreciação e decisão superior, dentro do mesmo pÍazo.

1.1. DOS II,ICITOS PENÁIS

13.1 - As infrações penais tipificadas n aLà 8.666193 serão objeto de processo judicial da forma legalmente

sem prejuizo das demais cominações aplicáveis.

14, DOS RECUf'illOS ORÇAMENTÁRIOS

st4
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14.l - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, corÍerão à contâ de
dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente A1a, ás quais serão elencadas
em momento oportuno;

1 5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 As partes ficam, ainda, adstritâs às seguintes disposições

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermedio de lâvratura 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". 12019 e

seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

trI - É vedado caucionar ou utilizar o contÍato decorrente do pÍesente registro para qualquer operação financeira, sem

\j, previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16.1 - As partes contatantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, como competente para
dirimir quaisquer questões oriundas do presente contÍato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos
pela via administrativ4 renunciando a qualquer outÍo, por mais privilegiado que seja.

16.2 e pü estarem de acordq as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um so

efeito legal, hcando uma via arqúvada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 daLei 8.666i93.

Sâo Bemardo-MA. de 2019

i.':.- r,- -,,,

de

MT'NICÍPIO DE SÃO BERNARDO

Secretánios Municipais:

EM?RESA

Sócio/Proprietário

PREGOEIRA

EQTIIPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:

CPF:

fl

CPF
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PROCESSO ADNI INISTRATIVO N' CPL- P}ISB/i!IA
Contrâto n' CPL. PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

CONTRATO QUE ENTRE §I FAZEM, Df, TiM LADO, A
PREFEITUR.A MI.':{ICIPAL DE SÂO BERNARDO/\[{ E DO
OUTRO LADO A EMPRESA:

A PRETEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Juridica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ no 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO
BERNARDO - MA doravante denominada CONTRATANTE. neste ato. representada por

.'-esidente e domiciliado na cidade de ----------------------, no uso de suas atribuições legais que Ihe confere poderes para

neste ato repres€ntada pelo ----------------------------- RG: ------------------ CPF:
residente e domiciliado na Rua ------ ------ doÍavanle denominada CONTRATADA.

têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n" 
-----------, 

e PROCESSO
ADMINISTRATIVO N" -------------- e da ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS NR. que se regerá pela
Lei n." 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por bas€ legal o PROCf,SSO
ADNIINISTRATIVO N' - CPL-PMSB, tendo poÍ objeto
Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus arexos e a Proposta da Contratada.
Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu. ao

conüte e a proposta do licitante vencedor.

CLAUSULA SEGUNDA. DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual e de RS:

J, que inciui os tributos, encargos, t-rete ou ciespesas de qualquer natuÍeza que inci o objeto do contÍato

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERENCL{: As despesas decorrentes da

correÍão por conta de Recursos:

da presente licitação

CLÁSULA QUARTA . DoS ACRÉSIMOS f, SUPRESSOES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrescimos ou supressões que se Íizerem
necessários no fornecimento dos materiais, ohjeto desle Çontrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do valoÍ inicial
atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § l" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O pÍesenle contÍato entrará ern vigor na data de s.Ja assinatura e findar-se-á no dia -----l----l------, podendo ser

prorrogado, após manifestação das panes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei n"
8.666/93, e suas alterações.

CIÁUSULA sExTA . DÀ FISCALAZÀÇÃO
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado peta Secretaria de 

--------------- 
que poderá a

qualquer tempo, determinar o que for necessá,rio à regularização da falta do fomecimento observando, bem como propor a

aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA . DO PAGAIT1f,NTO
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O pagarnenl.o será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota Fiscal deve
está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do
atesto

PARAGRAFO PRIMEIRO Os pagamentos. serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancaria em conta corrente da CONTRÂTADA do Banco ------ Agência ------ Conra corente ----
------, uma vez satisfeitas as condições estúelecidas neste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de coneção por
parte da CONTRATADA e haverá. em decorrênci4 suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
defi nitivamente sanado.

PA&(GRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado. a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização
fi scal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Ternpo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante
apresentação de Certidão negativa de deiito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da
contratada de manter, duÍante toda execução do contÍato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas

1-.rs condições de húilitação e qualificação exigidas na licitâção.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagarájuros de moÍa poÍ atraso no pagamento, cobrado atraves de
documentos não hríôil, total ou parcia.lmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições
contrárias.

CLÁUSULA OITAVA - Do REAJUSTE
O valor do presente ContÍato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento autorizado pelo
govemo Federal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da SecretaÍia Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e tiscalização da execução do obJeto do presente conffato. Ao servidor designado,
compete entre outÍas obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de

conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a

execução do contrato determinando o que foÍ necessáÍio a regulaÍizâÉo das faltas ou defeitos obsen'ados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omissos;
d) As doçisões e provideucias quc ullapassanem as courpetêucias, do lepresentalte deverão ser

solicitadas, a seus srperiores em tempo háôil para adoção das medidas convenientes:
e) Receber o ójeto do conÍato na forma do aÍ. 73, inciso Il, alineas a e b da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCtrvÍA - DAS 0BRIGACÓE§ DÀ CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou lransferência, no todo oü em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

â) Entregar os serviços objeto deste contrato medianle emissão de Nota de Empenho em de

Serviços e cronogÍama de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de Administração, em estnta
observância a sua proposta e ao Anexo YI, observando a qualidade.

c) Manter pÍeposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do serviço para
representáJo na execução do contrato e pÍestaÍ esclarecimentos necessários ao servidor designado para
acompanhar e fiscalizar a execuç5o do fmnecimento, e a Secretaria Municipal de Administração, quando

solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo. compreendido entre 08:00 h as l2:00 como sendo o
horár'io administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do pÍesente contrato e de seus documentos
integantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para perfeita execução do
contrato,
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do conúato respondendo pelos
encargos tÍabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentes;

:rr,1' l !iltÍ1F
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g) Responder pelos dalos causados diretarnente a administração ou a teÍceiros, decorentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato não exclúndo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
fisoalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no lotal ou em parte, o objeto deste contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CúSULA DúCIMA PRD{EIRA . DAS PENALIDADES
O descumprimento, tolal ou parcial, por parte da CONTRATADd de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará
a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n" 8.66ó193, aplicando nos artigos El a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

CONTR \TADA, à multa de mora correspondente a 0,39lo (três centesimos por cento) ao di4 sobre ovalor do fomecimento,
até o limite de l0% (dez por cento).

PARAGRAFO SEGUNDO - Alem da multa indicada no parágrafo anterioÍ. a CONTRATANTE poderá, garantida a
rrévia defes4 aplicaÍ à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes ssnções:

\/. a) Advertência;
h) Mnlte de l0 7n (elez por cenlo) sohre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de panicipação em licitação e impedimento de contratar com a
administÍação, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declerrção de inidoneidade para licitar ou contralar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição
e) As sanções previstas nas alineas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a

prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCf,IRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicago escúta à CONTRATADA
e publicada nojomal Oficial do Municipio, Estado ou DOU, constando o fundamanto legal, excluidas os casos de aplicação
das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA. DÀ RESCISÁO
A inexecução total ou parcial deste contrato ensêJa a sua Íescisâo, com as conseqüàcias contÍatuals e as previstas em lei
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e pÍazos;

c) - a lantidão do seu cumprimentq levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da ór4 do serviço ou do fomecimento, nos prazos estipulados;

V d) - o auaso injusühcado lo i rrio da obi4 seniço ou forleoittreuto;
e) - a paralisação do fornecimento, sem ju$a causa e previa comunicação à CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a sessão ou tÍansferência total ru parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas
no edital e no contratoi
g) - o desatendimento das determinações Íegulares ananadas pelo servidor a comissão designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim ccmo as SecÍetaria
Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execuÉo, anotadas na forma
Lei Federal n' 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração d€ insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

\4uli

do§l

Secretaria

67 desta

k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA. que
prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse púbtico, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor inicial
do contrato além do limite permitido no § 1" do art. 65 desta lei,
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da oÍdem interna ou
gueÍT4 ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo pÍazo, indE)endentemente
do

I
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RitÂRDOi

pagamento obrigatório de indeni.za@es pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previslas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optaÍ pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE decorrentes
dos fomecimentos já recebidos saivo em caso de caiamidade públic4 grave perturbaçào da ordem
intema ou guena, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que seja normalizada a situaÉo;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada poÍ ato unilateral e escrito da AdministÍação nos casos enumerados nas alineas'a'
a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acoÍdo entre as paíes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja

\-, conveniência para a CONTRATANTE;
jrrclicialmente, nos termos da legislação

CúSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme CronogÍama constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte integrante
deste.

PARÁGRAFO PRIVIEIRO - O objeto do contrato será Íecebido conforme Cláusula Decima, sendo que os serviços que

não satisfizerem as condições citadas na pÍoposta e no edital serão recusados e colocados a disposi@o da CONTRATADA,
para serem corrigidos, dentro d<.r prazo estabelecidos entre as partes,

PARtiGRAFo SEGUNDO - A crirério da Prefeitura Municipal de SÃo BERNARDo poderá ser concedido novo prazo
para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2" vez" o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias conidos, sob o risco de incidir nas

penalidades previstas no Art. E7 dr Loi no t.666/93;

CL(SULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÔES
Este contrato podeÍá ser alterado, com as devidas justificativâs, no caso previsto no art. da Lei n' 8.666/93

CLÁUSULA DÉCftIA SEXTA - DA PUBIICACÃO
'r-'Dettro do pi iuo dc 20 (vilte) dias, coltados da srra assiuatLla, a CONTRÁTANTE providerrciará a publicação en

resumo, do pÍes€nte Contrato.

CLÁIISTII,A SÚTIMA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do MaÍanhão, seú o competente para dirimir dúvidas ou pendências
resultantes deste ContÍato.

MA

ento lavrado emE por estaÍem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
3 (três) vias de igua.l teor e form4 assinado pela partes e testemunhas abaixo.

sÃo BERNARDO(MA),

PREFEITURA MUNICIPAL DE §ÁO BERNARDO
CONTRATANTE

CNPJ
CONTRATADA

t
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