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EDITAT DE LICIT,{Ç.ÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO OOli2O2O

I.I.

A PREFFJTI,IRA M-INICIPAI, DESÃO BERNARIoMA, pcTT meio da CoM]sSÃo
PERMANENTE DE LICITAÇÂO - CPL, através de seu Pregoeiro, designado,toma público para
çoúeuimento tios ini.eressarjos quc lará realizar o processo licilatóÍiu ria rnrxlalidade PREGÃO,
em sua forma f,,LETRÔNICA, sob o n'001/2020(Érocesso Administrativo n'202005016, do tipo
menor preço,por Item o certame se realizará conforme Medida Provisória 926, art.4LG §l',às
09h00min (nove horas) do dia 18 de Junho de2020, destinado a, Contratação de empresa
especializada em fomecimento de insumos e equipamento voltado ao enfÍentamento do COVIDl9 (Corcnavirus). para suprir cs necessiCades da Secretaria lt4unicipal Ce Saúde e Secretarie
Municipal de São Bemardo/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

1.2.

O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade
Pregão, sob a egide Constitui$o da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação
da Admtnistraçâo Pirhlica, Lei Fçderal no 8.666, de 21 /0611993: Regulamenta o arl 17 , inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e drí
outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações; Lei Federal n' l0 520, de
1710712002:. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art.
37, inciso XXI, da Constituiçao Federal, modaiidade de iicitaçào <ienominada pregào, para
aqüsição de bens e serviços comuns. Decreto no 5.450i05 de 31 de Maio de 2005,Regulamenta o
pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dií outras providênciase
Lei Complementar no 123, de 14/1212006:. Institui o Estatúo Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no.
147 de A7 de agosio de 20 i4, e subsidiariarncntc, no que uou'ocr, as tlisposiçõcs tia i,ei n" 8.666i93
e suas alterações posteriores, MP 926, Art. 4'-C,§1', bem como as condições estabelecidas neste

Edital e seus Anexos.

1.3.

O recebimento das propostas será a partir das 09:00hrsimin (Nove horas) do dia12 de Junho
de 2020e se encerraní às08:30hrs.min (Oito Horas e Trinta Minutos) do dia 18 de Juúo de 2020.0
início da sessão pública será às 09h00min (i',{ovc Iloras) do dia 18 dc Junho dc 2020, no endcreço
eletrônico u rl oortalde c omDras n ublicas.com.br no horário de Brasília - DF

l

1.4.

A entrega da proposta leva a participante

a aceitar e acataÍ as normas contidas no

Editâl

2.l.Contratação de empresa especializada em fomecimento de insumos e equipamento voltado ao
enfrentamento do COVID-I9 (Coronavirus), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde e Secretaria de Assistência Social de São BemardoÀifA.
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_1.1. Poderâo pâÍicipar ds5rq prsgfr6
3. i. i.Quaisquer empÍesas interessadas que se enqiiadrem no iarno de atividade pertinente ao
objeto da licitação e que atenderem a torl"s as exigências, inclusive quanto à documentação,
constantes deste Edital e seus Anexos,

DAS RT],STRJ(
4.

1.

.s PÂR.r

PrR'rI('IP.\(',\()

Não poderão participar deste Pregão
-i.

i. i.fnrpresas que não atendereur às condições .ieste f.jital.

4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;

4.1.3. Empresas que teúam sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública,
direÍa orr indireta federal esladrral mrrnicinal ou do Distrito Federal nor meio de ato
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Municipio, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar
as empÍesas suspens.rs de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal deSão
Bemardo, L,stado do Maranhão.

4.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualqueÍ que seja sua forma de constituição;

4.1.5. Servi,ior de qualquer órgão ou entirlade vinculada a Prefeitrla Murricipal de São
Bemardo, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou
responsável tecnico.
4. I

5.

.6.

Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País

D() (rRED[.\(

t,\\lE\I'O

O credenciamento da,r-se-á pela, atribuição de chave de identifica-ção e de senha, pessoa !e
r rtaldecom ras ublicas co
intransferivel, para acesso ao sistema eletrônico, no site

5.1.

credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal
LICITANTE ou de seu repÍesentante legal e presunção de sua capacidade técnica parareali
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico

5.2. O

5.3.

O uso da seúa de acesso pela LICITANTE e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a Prefeitura Municipal de São Bemardo responsabilidade por eventuais danos
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decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros
5.4. Quancio da panicipaçào das microempresas e empresa <ie pequeno pone deverào ser dotados
os critérios estabelecidos noarL 44 da Lei Complementar no 123, de 14112/2006: Institui o

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos
legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 ,1e agosto de 2014e strbsidiariamente, no que
couber, as disposições da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6

D-{ DO(][I[T.ENTA

.io

p,tn.,r, H ÀBr tl'l-..r

6 1 A licitante veneedora deverá apresentar, ohngatoriamente, no original ou cópia devidamente
autenticada em caÍtório, a seguinte documenta@o:

6.1.1 Habilitaçâo Jurídica

a)

Requerimento de empresário, no caso de empresa individual;

b)

Ato constihrtivo, estatllto ou contrâto social em vigor, devidamente registrado, em
se tÍatando de sociedades comerciais, e, no cÍlso de sociedade por ações,
acompaúado de documentos de eleição de seus administradores;

c)

Inscriçào iio ato constitutivo, no caso <ie sociedades civis, acompanhada rie prova
de diretoria em exercício;

d)

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo óÍgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.1,2 Regularidarle Fiscal:

a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

b)

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a
regularidade para com aFazenda Federal;

c)

Certidão Negativa de Debitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negati
expedida pelo Estado do ciomicilio ou sede <io licitante, comprovando

-

CNPJ;

regularidade paÍa com a Fazenda Estaduall

d)

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida
Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicilio ou sede
do licitante,
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e)

-

SAO BER]IIARDO/MA

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviçol

f)

Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

g)

Certidão Negativa de Debitos do município de origem da licitante;

h)

Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante

i)

Autorüação

j)

Licença de Euncionamento emilido prla Vigilância Sanitária Fstadual ou

de FuncionameÍúo emitida pela ANVISA/MA, da empresa
participante da licitaçãopara participação nos itens 10, 16, l7 , 4l e 42, nos termos
do artigo 2l da lei Federal n" 5.99111973.
Municipal, nos termos do artígo 2l da lei Federal no 5.991/1973;Estando o alvará
com data de validade expirada a licitante devení encaminhar o protocolo de pedido
de renovação acompanhado da legislação local, observando o disposto no zrl- 25 da

Lei n" 5.99i/1971;

6.1.3 Qualificação Econômico-Financeira:

a)

Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da
sede do iicitante.

b)

Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Jtmta Comercial do Estado de
origem da licitante.

c)

As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência
deste subitern mediante a apresentação do Balânço de AbeÍtuÍa.

6.1.4 Regularidade Trabalhista:

a)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT (em www.tst.gov.br) ,em
curnprimento à Leí n" 12.44012011. Visando oomprov ar a inexistência de dé
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

6.1.5 QualiÍicação

Técnica:Cumprimento do disposto no inciso
Constituição Federal:

a)

XXXIII do art. 7"

Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinenle compatível em
característicâs com o objeto desta licitação, por intermedio da apresentação de
Atestado (s) de Capacidade Tecnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, acompanhado do devido contrato e nota fiscal referentes ao
atestado supracitado.
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SÃO BERNARDO/MA

6.2. Declaraçáo assinada pelo representante legal de enquadramento ME/EPP, conforme modelo
no Anexo il.
6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do §
2o do aÍigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme
modelo no Anexo III.

6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no
Anexo [V.
6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que estií cumprindo o disposto no
inciso )OO(II do artigo 7" da Constituição FedeÍal, na forma da I ei n" 9.854/99, conforme modelo
do Decreto n' 4.358102, conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada p€lo represenlante legal de Veracidade, a qual declara cumpnr

os

requisitos de habilitação e que as declarações informadas são veridicas, conforme paráglafos 4o e
5'do art. 26 do decreto 10.02412019 e conforme modelo no Anexo VI.
6.7. As certidões valerâo nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
ó.8. Em nenhuma hiÉtese seni concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos
exigidos para a habilitação, exceto nos casos estabelecidos em lei.

6.9.

As certidões expedidas pela Intemet, estilo condicionadas à verificação de sua autenticidade
nos sites de cada órgão emissor.

6.10. As licitarÍes arcarão corn todos os custos decorrciites da obteiição e apresentação dos
documentos para habilitação.

7.

DAS ORIE\'TA

õÉs rÉt:Nicls

. A Equipe de Apnio atraves de seu Pregoeiro(a)esclarece que a cotaçâo do refendo pregão fa,rse-á por meio de lances em valores unitiirios e com apresentação da marca ofeÍada.
7.

1

8.

DO T,NVIO DA PROPOSTA DE PRE OS

8 1 A LICITANTF. será reslxrnsável Jxrr todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
8.2. Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responúvel pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
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A participação no Pregão dar-se-á poÍ meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e
subsequente encamiúamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema
eietrôníco, ate às 08h30min (oito horas e trinta minutos) <io dia l8 rie Juúo de 2020. (Horário de
8.3.

Brasília).
8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação
previstas neste Edital.
8.5. A Proposta de Preços deverá ser apreseotada por meio de preenchimento da planilha existente
no sistema Portal de Compras Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Marca",
"Vl Unifário" (valor uniúrio), "Vl Total" (valor total) e "Prazo de entÍega" (o prazo de execução
não poderá ser superior ao constante no Termo de Referência).
8.5. 1.A proposta comercial, neste momento. não deverá conter dados que

identifiquem

a

Licitante

8.6. Ate a data e hora de início

da sessão pública prevista neste Edital, a Licitante poderá acessar
o sistema Portal de Compras Públicas para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada.
A partir do início da sessão pública, não poderão ser alteÍadas ou retiradas às propostas formuladas.

8.7.

Uma vez que a licitante seja declarada vJncedora do presenle pregão, esta

deverá
encaminhar, pelo Portal de Compras Públicas a cópia da documentação de habilitação prévia da
licitante venccdora n<l endcrcço hltn u rvrv portaldecomnrasorrblicas com hr lll'de acor<io § 2'

art. 38 do Decreto 10024/19, tendo como tempo limite o prazo minimo estabelecido no decreto
ÍêdeÍal supÍacltado.

8.7.1.

A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitaçãocópia da
proposta de preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição
completa do objeto ofertado, agora identificando a empresa com todos os dados,
iriciusive 'oançár'ios e devidairrerrte assinatia lxio seu leplesentaiite legal, rto prazo de
48h (quarenta e oito horas) após ser declarada habilitada.
8 .8

.

A Proposta de Preços deverá conter
8.8.1.Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua apresentâção,
8.8.2. Preço

Unitário

e

total, expressos em reais,

8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo

I deste Edital;

8.8.4.Prazo de execução conforme definido no Anexo I: Termo de Referência;

de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou
encargos de qualquer natureza, resultante do fomecimento/serviço;

8.8.5. Declaração

Pc. Bernardô Coelho dê Âlmêida, no E63, celltro,São Bernârdo - MA, eEP:65.650-000
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Os seguintes dados da licitanG: Ra,âo Social, endereço, telefone, E-mail,
número do CNPJ, nome do banco, o código da açncia e o número da conta
corrente e praça de pagamento.

8.9. Declaração expressa de total concordâncía com os termos deste Edital e seus Anexos.

8.10. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às
especificações deste Edital.
8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam as
licitantes, liberados dos compromissos assumidos.
8.

t2. U prazo de entrega/execuçào serti o estabelecido no Anexo I

-

l'ermo de Referência

8.13. Serão desclassificadas as propostas que úo atenderem as exigências do presente Edital e
seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o
julgamento, bem como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste
Edital, ou pÍeços e vantagens baseadas i-ras olertas das denrais licitantes.
8.14. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suaq
propostas.

9.

ABERTTIRA D,T SESSAO

9 t. A p,artir das 09h00 (Nove horas) do dia 18106/2020, terá início a sessão pública do PREGÃO
ELETROMCO N' 001/2020, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e,após análise,
início da eiapa dc lanoes, coniorrnç Ediial.

ro.

FoR\rt 1.1('Ao Dos l.À\cES

disponibilidade do sistema para a formulação de lances pela-s
Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal
aquelcs previstos no Decrcio n" 5.450105
10.1. Para, o ohjeto licitado, haverá

a.

10.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encamin]nr lances exclusiv
meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu rece
respectivo horário de registro e valor.

0.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário firado e as regras de
aceitação dos mesmos.
!

10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado no sistema.
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10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do

valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à
identificação da detentora do lance.
10.7. i.lo caso de desconexão com o Prcgoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes parâ a recepção dos lances.
10.7.

L

O Pregoeiro, quando possível, dani continuidade à sua atuação no certame, sem

prejuizo dos atos realizados10.7.2. Quando a desconexão persisür por tempo superior a l0 (dez) minutos, a sessão
do Pregão seú suspen-sa e terá reinício somenle após comunicação erpressa do

Pregoeiro aos parti

ci pantes.

etapa de lances da sessão pública transcorremormalmente porum periodo de l0 (dez)
minutos os (2; úitimos minutos o sistema automaticÍrmente pÍoÍrogara o tempo <ie lance em 2(dois,1
e 2(dois) minutos consecutivos enquanto howe lânce. sem lance o sistema encerrará o item, sendo
vencedor a menor oferta.
10.8.

A

'10.9.

O Pregoeiro ao depois da disputa de lance podení abrir, pelo sistema eletrônico,
negociaçãoofcrlanrlo contraproprsta diretanrente à licitartte que tenlta apresentado o lalice de
menor valor, pa.ra que sela ohrtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.
10.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá
comprovar a situação de regularidade, mediante encamiúamento da documentação com posterior
entrega dos originais ou cópias autenticadâs no prazo de 3 (três) dias úteis de acordo com o subitem
8.7 deste edital.
10.10.1. Os documentos complementares a serem apÍesentados para cumprimento
desta exigência são os relacionados no item 6 deste Edital.
10. i i. O Pregoeiro anunciará a LICITAN I E VENCEDORA imediatamente âpos o en
da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso. após a negociação e decisão pel
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

I

I,

DO JT,LG.\IIEI\TO D.tS PROPOSTAS

1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especilicações
e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
t

1.

'l

1.2. Analisada

a

aceitabilidade dos preços obtidos,

o

Pregoeiro diwlgará

o

resultado de

j ulgamento da Proposta de Preço.
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11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitivel, ou se a LICITANTE desatender
às exigências de habiiitaçào, o Pregoeiro examinará a proposta ou o iance subsequente, verifrcando
a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, ate a apuÍação de uma proposta ou lance que atenda ao edital;

a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro podeni
negociar com a LICITAI.,ITE para que seja obtido p,-eço inelhor.

11.3-1. Oconendo

11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no art. 44 da Lei
Complementar n' 123, de l4ll2Í2ffi6: Institui o Estâtuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte e altera outÍos dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07
de agostc de 2014,e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/9-? e suas
alterações posteriores.

11.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por
Item, observadas as especificações técnicas definidas no Edital.

12-

DOS RE('ITRSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante pnderá manifestar imedia,ta e motivadamente, a
intenção de interpor recurso,única e exclusivamente através do portal,para julgamento do
Preg,.rciro, sc accito a inienção lhc sçrá concetlitlo o prazo dc 3 (três) dii* úícispara apreseniaçãr.r
das razões do recurso, única e exclusivamente através do portal, parajulgamento e deferimento ou
não deferimento, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem
contrarrazões em igual número de dias, única e exclusivamente através do portal, que começarão
a corer do término do prazo do ÍecoÍrente, sendoJhes assegurada vista imediata dos autos.
12.2. O acolhimento do recurso importaní na invalidação apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.:. e falta de maniiestaçâo imediata e motivada do licitante importaá a <iecadência do direito
de recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

12.4. Os autos do pÍocesso permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da
Bemardo
Comissão Permanente de Licitação da PÍefeitura Municipal de São Bemardo8:00h (oito
Coelho de Alrneida" no 863, Centro,São Bemardo - }r{A durante os dias útei
horas) às l2:00h (doze horas).

13.

DÀ UO\IOLOG,I

o

I.]

('oNvo(].{ ],\O D,\ LICI'I'ÂNTE YENCEDo'Ii,\

13.1. O resultado de julgamenlo será submetido à Autoridade Competente para hom o looacão
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13.2. Após a homologação da licitação, a LICITÀNTE VENCEDORA será convocada para
assinar o contrato, no prazo máximo de ate 5 (cinco) dias üteis, a contar do recebimento da
convocaçào e nas conciições estabeiecirias neste Editai e seus Anexos.
13.3. E facultado a Prefeitura Municipal de São Bemardo, quando a convocada não comparecer
no pÍurzo estipulado no subitem 13 2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do
contrâto ou, ainda, recusar-se a assináJo, injustificadamente, convocar as LICITANTES
remanescentes, na ordem de classificação, sem prejiiízo da aplicação das sanções cabiveis,
observado o disposto no subitem 1 1.3.
13.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado
pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura
Municipal de São Bemardo.

14.

DAS SAN Õns,qnNTINIsTRATIvAS E PINALIDADES

A

14.1.
licitante que ensejar o retardamento da- execução do ceÍame, não mantiver a
proposta,falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer
tieclaraçãu iaisa ou cometcr' lrautie íiscai, garanii«lt-r o üreito prévir: da ciiação c da arnpia deiesa,
ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Bernardo, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.
14.2. A prenalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficia! e no caso de suspensão de
licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuizo das demais
cominações legais.

i4.3. No caso de ina<iimplemento, o CONTRATADO estará sujeita
14.3.

ris seguintes penalidades:

l. Advertência,

14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento),
calculada sobre o valor do contt ato, caso uão sejani cunpridas fieltnettte as
condições pactuadas;
14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4o/o (quatro décimos por cento), na hi
atÍaso no cumprimento de suas obrigações contratuais- calculada so
da fatura,

se de

lor

14.3.4. Suspensão lemporária de participação em licitação e impedimento de co
com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
14.3.5. Declaração de inidoneidade para

licitar ou contratar com a Administração

Púbiica,
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14.3.6.4 aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente,
sem prejuizo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega

do objeto licitado ou caso haia cumulação de inadimplemento de eventuais
cotas mensais, expÍessamente previstas, facultada a defesa prévia do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

r..r.-r. r\s §allçt,çs PrçtlSrds lrus trçr15 r.t.J. r, rr.J.'t \: r.r.J.J: lxruçldu §cl .lpltLduas
conjuntamente com os itens 74.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do
interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.
14.5. Oconendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito
de optar pela oferta que se apresentar corno aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação,
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação CPL, para as providências
cabiveis.
14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipotese do preço anterior, ficaní sujeita às mesmas
condições estabelecirlas neste Edital.
14.7. A aplicaçáo das penalidades previstas nesta cláusula
Prefeitrrra I\,luniciml de§âo Rern3rdp.

15.

DA DOTA('AO OR('AMTNT

e de competência exclusiva

da

Rt.{

15.1. As despesas deconentes da presente licitação conerão por conta dos recLrrsos esprecificos
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado:
Orgão: 02 Poder ExecutivoUNidAdC: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TIjNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DotâÇão: 10.301.0340.1015.000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
Orgão: 02 Poder Executivo.
UNidAdC: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 10.301.0340.1021.000 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES
Natureza: 4. 4.90. 52.00 - Material permanente.

.

Orgão: 02 Poder ExecutivoUnidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCTA SOCIAL
f)oração. 08.122.0834.2093.000- N,íA},ÍUTENÇÃO DO PROGRAIVÍA G-SUAS GESTÃO
Natureza: 3.3.90.30.00 Material de Consumo.
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l. A

contrata@o do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta
constante no Anexo IV.
1ó.

16.2. O contrato, que obedeceni as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará
vinculado integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora
em cumprir todas as obrigações e condições de fomecimento especificadas neste Edital e seus
Anexos.
16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste ceÍame,
farão parte integrante do Contrato, independente de transcrição.

17.

RECo\IPOSI ,IO DO

E

TIITIBRIO ECOI }IICO-FTli,{NCEIRO

17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alínea d, da Lei no 8.666191,
mediante comprovacão documental e requerimento expresso do contratado.

I8.

DO FORNJECI]UENTO E I.OCAL DA ENTR-EG.4'/EXECII('ÃO

I8.1. Os matenaislsewiços deverão seÍ entregr-resiexecutados, na qualidade, qrlantidade e
periodicidade especificadas no Termo de Referência
Anexo I deste Edital, sendo que a
inobservâriçia dcsias oondições irnplioará recusa scrl que caiba qualqucr tipr-r dc reclamagãu por
parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os materiais/sewiços que porventura
não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

-

18.2. Os materiaiíserviços deverão ser entregues/executados integralmente sem falhas, de acordo
com as necessidades da Secrelaria Municipal de Saúde e Seçrí.aria de A-:rsistência Social e serão
executadas conforme ordem de Fornecimento/Serviço.
18.3. Os materiaiísen iços deverão ser entregues,/executados no loca! indicado no Termo de
Referência.

19.

ls.l.

DO PAGA]ITENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Matenais.iServiços Fomecidos,

após a comprovação de que a empresa contratada esú em dia com as obrigações perante o Sistema
dc Seguridadc Sociai, rnediante a aprescniação das Ccriitlõcs n*egativas de Dcbitos como o [NSS,
FGTSeCNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, no prazo não superior a 30 (trinta) dias,

contados da entrega da Nota Fiscal de execução do Objeto, devidamente atestada pelo setor
competente Será verificada tambem sua regularidade com os Tributos Federais, mediante
leitos de
apÍesentação da Certidâo Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva
Neoativa de Trihrrtos e Contrihrricôes Federais e Dívida Ativa da Llnião

PC. Bêrnardo Coêlho de Almêida, no 863, Cêntro,São Bêrnerdo -
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19.2. E vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena
de apiicaçào rias sançôes previstas neste instrumento e indenizaçào peios <ianos <iecorrentes.
19.-1. Nenhurn pagamento será efetuado ao CONTRATêJO caso
situação irregular em desconformidade com item 19.1.

20.

o mesmo se encontre em

DOS PEDIDO§ DE E,SCI-{R,E(]I\I}]\TOS

20.1. Qualqrrer pedido de esclarecimento em Íelação a ewentuais dÍrvidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeiro responsável por esta licitação,

cxolusivamcntc

no

cndcreço do

Por

tal

tlc

Ctrmpras

Fúblicas

wwrv. portaldecompraspublrcas. com. br. até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada no pÍeâmbulo

20.l.l.Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos veÍbais
quanto ao Edital:
20.1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais
empresas que tenham adqurndo o presente Edltal.

20.1.3. O pregoeiro respondení aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios fonnais aos
responsáveis pela elabora@o do edital e dos anexos.

21. t) \ I\IPt (;\ \('\()

D() \'r'() ( O\\ O('.\',I' RIO

21.1. Conforme previsto no art.24 do Decreto 10024/19, até 03 (lrês) dias Írteis antes da

data,

fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão, scndo que tais impugnações tlcvcrão scr rrtanifesiadas cxclusivamcntc por mcio cieírônisL)
endereço eletrônico,
Compras Públicas
através
usrr'. portaldecompraspubl icas.com.brno prazo mencronado.

do Portal de

no

A

impugnação não possui efeito suspensivo e cúerá ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impuglação no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação, conforme estabelecido no § lo do art.
24 do Decreto lu024ii9;

21.2.

21.3. Acolhida à impugnação contra

o ato convocatório, será designada

nova

lz

realiraçào do certame,
21..1. As iiiipuguações protocoiadas itrtettrlxstivanieilte seÍão dcscoiisideradas

22.

DAS DTSPOST('ÔnS CrR.,US
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Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente
de Lioiiação, som base à legisiação quc se aplica a modaiidacie Pregão, soir a égide da i,ei n'
10.520102 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666193 e suas alterações
22 .1

posteriores

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de São Bemardo direito de, no interesse da
Âdininistiação, anuiar ou revogar, a quaiquer tenrpo, lo totlo orr ciri paÍtc, a presentc iici-ração, por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente
e suticrente paÍa justrticar tal conduta, devendo anula-la por rlegalldade. de oticro ou por
provocação de terceiros, mediante pa.recer escrito e deüdamente fundamentado.

22.3. A participação neste Pregão rmplieará na aceitação integral e rrreÍratável de suas normas e
observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de
re0urso.

22.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no
§ 1" do Art. 65 da Lei 8.666193.
22.5. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocoruendo
orralnrrer fato srrní.rveniente nrre imneca a realizacát do certame na da!a marcada- a sessâo será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, endereço
eletrônico e horário anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro
em contrário.

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importani no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão.

.

Caso seja necessária à irúerrutr-rção rja sessão, üs autús ,Jo processo ficarão sob a guarda do
Pregoeiro, que designará nova data para a continuação dos trabalhos.
22.7

22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados, gratuitamente, no
endereço do Portal de CompÍas Púbhcas endereço rvut'. cortal decomDras ublicas.com.br
22.9. O fornecedor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da entre
apresen+úr. a declaração de idoncidade da |Jota Fiscal emilida pela Scc
Finanças ou Fazenda do Estado que haja tributado a operação.

23.1. Constit'-rem anexos do edital

matenals-

e dele fazem paÍte integrante, independentemente de

transcrição, os seguintes anexos:

23.1.1 Anexo I - Termo de Referência.
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l.2Anexo

23.

i.3

23.

1

II
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Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP.

Iii -

.4 Anexo IV

23.1.5 Anexo V

Modelo de Deciaraçào

22.1.7 Anexo Vll

inexistência de impe<iitivos.

Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital

-

Modelo de Declaração que não emprega menores.

-

23.1.6 Anexo VI

<ie

-

-

Modelo de Declaração Veracidade
Minuta do Contrato

São

Elisa

Junho de 2020

ujo Lima
ra Municipal
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" OOl/2020
ANEXO I
Objeto

I

I

Produtos e
Quantidade

ContÍatação de empresa especializada em fornecimento de insumos e equipamento
voltado ao enfíentâmento do COVID- l9 (Coronavirus), para suprir as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Assistência Social de São
Bemardo,rivÍA., conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital.
Item
Descriçâo do material
tind Quant
V. tJnit.
V, Total
I
Alcool 70% 300m1
und
2.000
5,18
10.366,67
2
Alcool liquido 70% 0l litro
100
und
8,18
818,33
3
Alcool em eel 70% 500m1
frc
200
I 5 70
3 140,00
4
Alcool em gel galão de 5 litros
und
500
123,00
61 500,00
5
4
1s.906,67
Ar condicionado 24btus
und
3.976.67
6
4
486,17
1.944,67
Armário vitrine 001 porta
und
Avental descartrivel mamga
und
2 000
9,17
18.333,33
longa, processo de fabricação,
autorizado de melhor
acabamento, selado
7
eletronicamente e ai ustável
q i11 13
400
Avental descartrível manga
und
8
longa TNT40G,M2
,a 10
und
400
11.720,00
Avental descartiível manga
9
longa TNT60G/M2
5 0,
und
15.000
75.250,00
Azitromicina 500mg
l0 comprimido
1.606,67
4
401,67
Biombo triplo com rodizio com und
lona
2
38.070,00
und
19.035,00
Bomba de infusão equipo
t2 universal
24
4.824,00
und
201 ,00
Bracadeira de injeção com
l3
concha inox
24
und
5.726.67 r37 440.00
Cama fawlersemi luxo

-

lt

l4
l5
t6
17

18

|

MMH58
Escadas 2 degraus

inox

-

Hidroxicloroquina 400 mg
comprimido
Ivermectina - comprimido
Luva de procedimento em látex
não ciúrgica com 100 pares
tamanhos P.M.G

und
und

24
10.000

und
cx

20.000
500

I

17,03

8.524,00
170.333,33

'l ?')
6t 00

66.300,00
30 500,00

355,17

PC, Bernardo Coelho de Almêida, no E63, Centro,São Bernardo - MA, CEP: 65,550-000

I
I

.F0l-g11io

PM

PR0cEs§Õ

--.Er-_

M OOALIDADE
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l9
20

21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

JI
32
33
34
35

36

3't
38

39
40
41

t

42
43

Luva plástica descartável com
100 unidade
Macacão de proteção NTFR-5O
I Macacão
i impermeável-reutiliável leve e

hospitalar
lflexivel

Máscara KN95
Máscara Niosh KN95
Máscara reúiliável em tecido
lavável
Máscara tripla descartáível
Mesa de cabeceira com suporte
para refeição inox
Mesa mayo inox
Monitor cardioco 12 (EcgSPO2.PNI-TEMP-RESP
Oculos de proteção lente
transparente, resistente a
impacto e choques fisicos de
matérias sólidas.
Oculos de proteÇão modelo rio
Oxímetro 1,3 polegadas
Poltrona acompaúante
Protetor facial intermediário
Protetor facial com suspensão
Respirador descartável tipo
dobrável pffl(máscara)
Suporte soro com rodizio inox
Termômetro infra vermelho
digital sem contato
Testes covid-l 9(20 I 9) Corona
IGGiIGM Rapid
Toucas, processo de fabricação
automatizado de melhor
acabamento, selado
eletronicamente, aj ustiível a
qualquer tamanho de cabcça,
100% polipropileno.
Ventilador portátil pulmonar
Ventilador Pulmonar BR
2000
Vitamina D - comprimido
Zinco 20mg - comprimido

Pc. Bêrna.do Coelho de Almeida,

no 863,

I

VI §r0

-

sÃo BERNARDo/MA

pct

400

9,50

3 800,00

und
und

400
400

123,67
167,00

49 466,67
66.800.00

und
und
und

2.000
2.000
450

27,70

55.400,00
52 366,67
1.455,00

und
und

4.000
24

4,60
788,67

18.400,00
18.928,00

und

24

468,67

1

2

26.850,00

53.700,00

und

100

21,44

2.144,00

und
und
und

16,32

und
und
und

400
20
4
500
300
1.000

6.526,67
5.720,00
6.077,33
t 4.833,33
21 000,00
17.133,33

und
und

24
30

433,83
670,33

20. I r0,00

und

3 000

169,00

507.000,00

und

2.000

0,52

1.033,33

und
und

I
I

54.875,33
79 076,67

s4.8'75,33

und

20.000
20 000

2.75

s4 966,67

,10

47.816,6'1

I

I

I

und

und

I

26,l8
1

)i

286,00
L5 t9,33

29,67
70,00
t7,13

1.248,00

10.4 r 2,00

79.076,67

cêntro,são Bernardo - MA, cEP: 65.550-000
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I

-

SÂO BERNARDO/MA

l(rr,\r,
Recurso
Financeiro

FMS e Recursos Proprios - FMAS e Recursos Prôprios

rlri.
(hgáo: 02 Poder Executivo.
UNidAdC: 13 . FUNDO MLTNICIPAL DE SAÚDE FT]NDO MUNICIPAL DE
cl

SAÚDE
Dotação: 10.301.0340.1015.000 - MANUTENÇÀO DO FUNDO MUNICIPAL
DE SALIDE
Natureza. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
Orgão: 02 Poder Execulivo.
UhidAdC: 13 - FUNT)O MU}.IICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAI- DE
SAÚDE
Dotação: 10.301.0340.1021.000 - AQUISIÇÃO Or eqUn HOSPITALARES
Natureza: 4.4.90. 52.00 - Material p€rmanente.

Dotação
OrçamenÍária

ASSTSTÊNCIA SOCIAL:
Orgão: 02 Poder Executivo.
Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotação: 08.122.0834.2093.000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA G-SUAS
GESTAO
Nâtureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
Sendo assim, essa aquisição e de suma imponância, visto que a pÍoteçâo dos
profissionais da saúde, assistentes sociais e pacientes alinhados a outros cuidados
e politicas já adotados poÍ esse órgão, são instrumentos de extrema valia e
relevância no combate e prevenção ao contágio e proliferação do coronavírus

Justificativa

COVIDI9
v lBÉlr§ta

ULOltUatu ll ulal-s§-a rtduatauc sudi155llraturaç r§r4 vlBúlrLra \rc r z.\uuzç/ llrçSc)

uu

Contrato
Prazo de
Entrega

Adiudicação
[,ocal de
en

Unidade
Fiscalizadora

I

Entrega: Conforme Ordem de Fomecimento.
Prazo:05 (Cinco) dias úteis após a Ordem de Fomecimento. Prazo irrevogável
pela necessidade urgente da aquisição dos itens para o enfrentamento do COVIDlO
í'l f\-"a',mnâmêht^
r, /a^r^hâr,;-rc\
\! vrvrrsr rreJ,r. v r/vJvei,rPrr

penalidades contidas no item
Por Preqo Uniti'rio-

acto <rripitn oc cannÀpc arlminicfmtivo<

l4do Edial.

Sede da Prefeiturc N'Íunicipal de São Bernardc,r,\'Í,\

Setor de Compras e Contratâções da Pretêrtura Mumcrpal

PC. Bernardo Coelho de Almêida, no E63, Centro,São Bernardo - MA, CEP: 65.550-000
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ESTADO DO MAR,Âí{HÃO
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-

SÂO BERNARDO/MA

Manoel de Jesus Silva de Sousa
Sec. Municipal de Administração

EDITAL DE LICiTAÇÂO
PREGÃO ELETRÔNICO N' OOI/2020

II
AI)RA}IE\]'O }IEiEPP

ANEXO

l)l!( l,AR.{( A()

DF, E

Ilmo. Sr.
Presidente e deÍnais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo
REf. :

PREGÃO ELETRÔNICO N'OOI /2020

D-^-^r^- <r^-L^-^^

, CNPJ n'

(nome da emDresa)

por intermedio de seu representante legal

sediada em

portado(â)

Sr(a)

da Carteira de

ldentidade

no

requer a Vossa Senhoria o arquivamento
e do CPF n'
do nresenre instntmento e declara- sob as nenas da !ei- otre se enctradra na condicão de

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/1212006.
Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(.)

de

de 2020

(nome. cargo. carimbo e assinúura do representante legal da proponente
em papel timbrado da empres4 devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

PC. BernaÍdo Coêlho dê Almêidâ, no 863, Centro,São BêrnaÍdo - MA, CEPi 65.550-000
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PROCESS0to,loas o Lb

x

MODALIDADE

PREFEITURA II{UNICIPAL DE SÃO B
ESTÂDO DO MARÂNHÂO
PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO
CNPJr 06.125.389/OOO1-88

-

SÂO BERNARDO/MA

EDIt^L Df, LICIT^ÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" OOI/2020
ANEXO

III

l)[( l.AIt.{( AO Dll lNl!\IS.l l'.\( lA l)L I\lPt]l)l

l.lYOS

Ilmo. Sra.
D'-";J--Í-

,.1^ /-DI
'.-*k-^Prefeitura Municipal de São Bemardo

-,{--^:.

Ref.: PREGÁO ELETRONICO N" 00112020

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidâde de representante
, CNPJ no
Gslqc-da§lqprs§3)

legal da

empresa

DECLARA, sob as
penas da Lei, nos termos do § 2", do arÍ. 32, da Lei n' 8.óó6193 que até esta data, não ocorreu
nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitaçào na iicitaçào em epigÍafe.

(..

),..

.... de

de 2020

(nome. cargo. carimbo e assinatura do representante legal da proponente.
em papel timbrado da empresq devidamente identificado)

Pc. Bernardo Coelho de Almeida,

no 863,

cênlro,são Eernatdo - MA, CEP: 65,550-000
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PROCESSÜ

C1

Cr

MODA LIDADE

/

1L

S C

ÉÍi,.6 ,1,, i ( o

VISTO

PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BERNAR DO

ÊS-'ÂDO DO MARANHÃO
eRAçA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA No 862 - cEírrRo
ClaPJ: 06.125,3891O0O1-88

-

sÃo

_>-

srnllnoo/líl

EDITÀLDE LICITAÇÀO
PREGÀO ELf,TRÔNICO N" OO12O2O
ANEXO IV

r)[.('l,ARA(.A0 r)t. ( o\H[.(

r\ui\ I o t)o [,DrI'Ar.

Ilmo. Sra.
Presidente e demais membros da CPIPrefeitura Municipal de São Bemardo
Ref. : PREGÃO ELETRONICO N"00 | 12020

ft-^-^.1^r r lzêutr5 c^-L^-^0lrlr lvr r-5,

CNPJ n'

da emoresa)
sediada em

(endereco

por intermédio de seu representante legal

eto

portador(a)

Sr(a)

da

Carteira

de

Identidade

no

e do CPF n'
DECLARA, que tem pleno coúecimento
que
referido
Edital
e
seus
Anexos,
como,
recebeu
todos os docr,rmentos e informaqões
do
hem
necessárias, os quais possibilitaram a co[eta elaboração da respectiva proposta comercial,
declarando por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital
e anexos. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

(.....)

de

h

de2020

(nome. cargo. carimbo e assinatura do representante legal da proponente.
em papel timbrado da empres4 devidamente identiÍicado)

(Observação. em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

PC. Bêrnardo Coelho de Almeida, no 863, Cêntro,São BernaÍdo - MA, CÊP: 65.550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE

^^...-.-...ã^

EJ I AL'\' I.,T., |YIAIíANNAiJ
CET{TRO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862

-

CNPrr 06.125.389i 00Oi-88

-

SÂO BERNARDO/MA

EDITÂL DE LICITÂÇÃO
PREGÃO ELETRÔNTCO N' OO1/2020
ANEXO V

I)E('I,ARA
E}I
L\CISO,\XXIII DO .{RT. ?' D.\ CO\STITT:I

(]{.i NIP.RI]!+ENIG AO DISPOSI'O NO

Ã0rrrrrml

Ilmo. Sra.
Presidente e demais membros da CPL

Prefeitura Municipai cie São Bernardo
REf : PREGÃO ELETRÔNICO N"OOLI2O2O

Prezados Seúores,

(rome
sediada em
Sr(a)

CNP.I no
por intermedio de seu representante legal

da

(endereço completo)

portador(a)

da

Carteira

de

Identidade

no

DECLARA, para fins do disposto no
e do CPF no
inciso V do art.27 da Lei no 8.6ó6, rie 2 i <Íe julho rie i993, acrescido pela Lei no 9.854, de27
de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso
ou insalubre e nâo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menoÍ, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

(. ), . .. .de

de 2020.

Ç
(nome, cargo, carimbo e assinatura do Íepresentante legal da proponente,
em papel timbrado da empres4 devidamente identihcado)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

PC. Bernardo Coelho de Alme,da, n" 863, Centro,São Beríardo - MA, CEP: 65,550-000
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MODALIDADE
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERilARDO

-_

EsrADo Do MARÂNHÃo
PRAçA BERI{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO
CÍ{PJr 06.1 25.389/OOO1-88

-

SÃO BERNARDO/MÀ

EDIT^LDE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' OOI/2020

ANEXO VI

DE(I,ÀRA( Ão »t. t'nnt<'u)Al)rl
Ilmo. Sra.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo
REf. :

PREGÃO EI-ETRÔNICO N'OO I /2020

f)-^-^.1^^ c^-L^-^^

sediada

em

CNPJ n'

nome da em

Gltlereço

roap!§!q)

Sr(a)

, por intermédio de seu representante legal

portado(a)

da

Carteira

de

Identidade

e do CPF n'

no

, DECLARA, cumprir os requisitos de
cleclaraçôes informadas são verídicas, conforme parágralos 4o e 5o do art

habilitação e que as
26 do decreto 10.02412019.

(..),...de

.. de 2020

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

PC. Bêrnardo Coelho de Almeida, no 863, centro,sáo Bêrnardo - MA, cEP: 65.550-000
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PROCE

MODAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEÍ{TRO

CNPr: 06.i25.389/0001-88

TO

-

__=

SÃO BERNARDO/MA

E_DrTÀL DE f ,rCrT^ÇAO
PREGAO ELETRONICO N' OOl/2020

ANf,XO VII
CONTRATO PE N' OOI/2020.
PROCE SSO,4 D !I{ INISTR"AT I'/O N?O2OO5O1 6 CPL
2020050i6

CONTRATO DE FORNECIMENTO QAE
ENTRE SI CELEBfuIM Á PREFEITURA
MUNICIPÁL DE SÃO BERNARDO,
ESTADO DO MÁRÁ|YHÀO E Á EMPRESA

ít

Por este instrumento particular, a PREFEITLIRA I4{INICIPAL Dt,
BERNÁRDO, situada

à

neste ato

,

,

São Bemardo-MA, inscrita no CNPJ sob

representada

SÀO

o

no

pelo prefeito municipal, Sr.

portador do Cédula de Identidade Ílo .......................... e do CPF no

situada

na

^ "--,;-

. ú Jw6útt

.{--^'.;^^t^ í-^\Í'rD
^T^xT'l.E
,., inscrita no CNPJ sob o

representada pelo ............................, Sr. ...............

..

............

n"
..., neste ato
.. . . , portador da Cédula de Identidade n'

e do CPF no
a seguir denominada CONTRATADA,
acordam e j ustam firmar o presente Contrato. nos termos da Lei n' 10.520102. Decreto no
côm
5 450105 e suhsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8 666/9j. ass
pelas cláusulas a seguir expressas:
Chiusula Primeiru - DO OBJETO:
i. l. O presente contrato tem pôr objeto Contratação de empresa especiaiizacia em fomeci nto
de insumos e equipamento voltado ao enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus), para suprir
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal Assistência Social de
São Bemardo,MA.
Cláasula Segunda- DO FUNDAIIíENTC LEGÁL:
2.l.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico no
00112020 e rege-se pelas disposições expressas na Lei n" 10.520102, Decreto no 5.450/05 e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n'8.666/93 e suas alterações posteriores
e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integnr este
contrato.

PC. Bêrnardo Goêlho de Almêida, no 863, Centro,São Bernardo - MA, CEP: 65.550-000
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l) L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
E§ I Al,i, l.'L' ]r|AIÍAIINATJ
PRAçA BERÍ{ARDO COELHO DE ALMEIDA Í{o 862 - CENTRO
CNPJ: 06.i25.389/0OO1-88

-

SÃO BERNARDO/MA

Ckiusula Terceira - DO VÁLOR CONTRÁTUÁL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagarí à Contratada o valor global
(...), conforme descriçào <ios produtos abaixo:
de R$ _
ITEM

DESC

PRODUTO

IITARCA

TIN

V.UNIT

QTDE

V TOTAL

02
03

I
I

104

I

I

I

(Tabela Ilustrativa)

Chiusuia Quana

4.l.As

- DOS

RECARSOS FINÁÀ'CEIXO§.'

despesas deconentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos

consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que
por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fomecimento correspondente:

SAtlDEr
Orgão: 02 Poder Executivo.

I3 .I'UNDO MUNICIPAL DH, SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 10.301.0340.1015.000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NatuÍeza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
UNidAdC:

Orgáo: 02 Poder Executivo.

Unidade: 13 - FUI'JDO N{U.T..NICIPAL DE SALDE FtL\iDO N{UI'IICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 10.301.0340.1021.000 - AQUISIÇÃO DE EQUIP HOSPITALARES
Natureza: 4.4.90.52.00 Material p€rmanente.

ASSISTÊNCIA SOCIAL:
ôroân 0? Poder Fxecrrtivo
Unidade: 14 - FLINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAI
Dotação: 08.122.0834.2093.000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA G-SUAS G
Natureza: 3.3.90.30.00

-

TÃO

Material de Consumo

Chiusula QuinÍa - DA VINGÊNCA:
5. I . O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de l2 meses.
CIIíUSUIA SgtA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DÁ ENTREGÁ:
6. L Os pÍodutos deveÍão sÊr €ntregues, na qualidade, quaritidade e periodici,jade

espcificadas

no Termo de Referência Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condiçôes
implicará recusa s€m que caiba qualquer tipo de reclamaçâo por parte da inadimplente. A
Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam as especificações,
sob pena das sanções cabíveis.

PC. Bernardo Coelho de Almeida, no 863, Centro,São Bernardo - lúA, CEP: 65.550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNAR.DO
ESTÂDO DO MARANHÂO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Í{O 862 - CENTRO SÃO BERNARDO/MA

.

Ct{PJ! 06.125.389/0OO1-88

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta
6.3.Os produtos cieverão ser entregues no iocai indicado em cada Termo rie Referência, no
horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

CLíusula SeTima- DO PÁGÁMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a
comprovação de que a empresa contÍatada está em dia com as obrigações perante o Sistema de
Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Debitos como o INSS
e o FGTS no nrâzír não srrnerior â 10 ltrintâI dias cnntados da entresa da Nota Fiscal de
fomecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada
tambem sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e
Contribuiçôes Federais e Divida Ativa <ia Uhiào.
7.2. E vedada expressamente a ÍealizÃção de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobrança bancár'i4 mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos
deccrrrentes.

7.3.Neúum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em
situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1

.

7.4.4s Notas Fisceis deverão vir acompa.úadas da respectiva ordem de fomecimento.
cfuiusuia oitava - DÀ RECoMPosrcÃo Do EUüILÍBRÚO ECONôMICO-FINÁNCEIRO
DOCONTRÁTO:
8.l.Ocorrendo desequilibrio econômico-financeiro do contÍato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada. nos termos do art. 65. inciso II- alínea d- da Lei no 8.666193.
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado

Chiusula Nona - DA FISCÁLZÁÇÃO:
9.1 .Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fis
dos produtos recebidos.
Cltittsula Décime

-

DOS DIREITOS

E RESPONS.4BILID-4DES DAS PARTES:

l0.l.Constituem direitos da ContÍâtânte receber

o

objeto deste Contrato nas condições

avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
I 0.2.Constituem obrigações da Contratada:
l) entregaÍ os produtos às suas expensas, no local rndicado na cláusula sexta do
presente contrato:

II) fomecer os produtos, rigorosamente nas especificações, privos e condições
descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo l;
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III)os produtos deverão ser fomecidos integralmente e constante no caso

de

provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado
conforme ordem cie produtos de acorcio com as necessiriades das Secretarias
municipais.
IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato'
V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Conào;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando
todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes,
caso ocorÍam;
Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior,
dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a veriÍicação do fato e apresentar os
documentos para a respectiva aprovação, em até Os(cinco) dias consecutivos, a
partiÍ de sua oconência, sob pena de não serem considerados;
-üil)arender aos encargos trabalhistas, previcienciários, fiscais e comerciais
deconentes da execução do presente contrato;
X)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas;
X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perleita
condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade,
competindoJhe tambem, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da
Contratante deverão ser trocados;
)(I) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes
que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e
registros.
10.3.Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
Ill)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
IV)comunicar à CONTRATADA loda e qualquer ocorência relacionada com
execução do Contrato.

- DÁ TROCÁ EWNTUÁL

DE DOCUMENTOS:
ll.l.AtrocaeventualdedocumentosenlreaContratanteeaContratada,serareal
de protocolo
Cláusula Décima Prímeira

a

raves

11.2.Nenhuma outra forma seú considerada como prova de entrega de documen

Ctríusula Décima Segunda-DA RESCISÃO DO CONTRATO:
12.1.A rescisão do contrato teú lugar de pleno direito, a critério da Contratante,
independentemente de interposição judicia! ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55,
inciso IX, da l,ei n'8.66ói93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida
lei.
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Chiusula Décima Terceira- DAS SÁNÇOES E PENALIDADES:
i3.l.A licitante que ensejar o retardamento da execuçào do certame, nào mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do objao licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citação e da ampla
defesa, ficaú impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Bernardo, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
q-,.ie seja promovida a reabilitação p€rante a própria autoridade que aplicou a pena.
13.2.4 penalidade será obngatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de
suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuizo
das demais cominações legais.
13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
i3.3.1. Advenência;
13 3.2. Multa poÍ atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas
fielmente as condições pactuadas;
13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4Yo (quatro decimos por cento), na hipótese
de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o
valor da fatura.
13.3.4. Suspensão temporária de participa@o em licitação e impedimento de
contrataÍ com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
is.:.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não pre.judica a incidência
13.3.4,
cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3
principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência

e

de atraso na ettÍega do objeto licitado ou caso liaja cutuulação de
ínadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas,
facútada a defesa prévia do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.
sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas
conjunhmente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultaCa a defesa prévia do interessado, nc prazo
de l0 (dez) dias úteis

13.4.

As

item 13.3, reserva-se ao órgão contratante
de optar pela oferta que se apÍesentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de cl
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as pro

13.5. Ocorrendo

à inexecução de qu€ trata o

las

cabíveis.

13.6.A segunda adj udicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas
condiçôes estabelecidas neste Edital.
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13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula e de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de São Bernardo.
Chiusula Décima Quarta - DOS CASOS OMIS.§OS.'
14.l.Os casos omissos serão Íesolvidos à luz da Lei n' 10.520/02, Decreto n" 5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores,
e dos principios gerais de direito.
Chíusula Décima Quinla

-

DO FORO:

l5.l.Fica eleito o foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, para dirimir

quaisquer dúvidas oriundas da interpretaÉo deste contrato com exclusão de qualquer outÍo, por

mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o pÍesente Contrato, que foi
impresso em 03 (três) vias de iguai teor.

São

Bernardo(MA),

.

de

de 2020

.\-&..,r -.
I de Jesus Sil
Sec.

de Sousa

Municipal de Administraçâo
Contratante

Contratada
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Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico
(trinta) folhas, incluindo esta, nurnçr ioamentc ordenadas.
Comr
Estado do

n'

001/2020, possui 30

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bernardo,
5 de Junho de 2020

Araujo Lima
Municipal

nú{fu,,ád*/,
Sec

unlcl pal de Administração
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