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EDTTAL DE LICITAÇÃO
SISTTMA REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIÂL §RP N" OO5/2020
PROCESSO ADMINTSTRÂTIVO N". 2O2OO1OO8

(Contatqção de empresa para fomecimento de Gêneros alimentícios, através do SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, destinodos ao úenümenÍo dls Seüetaie\ da Prefeituro do Munícípb de São Beruudo - MA|

ABERTURA: 30 de janeiro de 2020, às 08:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitação Na Pça Bernardo coelho de Almeida 862 - Centro São Bernardo-Ma

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, atraves do Pregoeira oficial designado pela Portaria de
janeiro de 2020, toma público, para coúecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatório, na

modalidade PREGAO PRESENCIAL SRP- PARA REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO UNITANO, o
referido Pregão será Íegido pela Lei n' 10.520, de l7 dejulho de 2002, regulaÍnentada pelo Decrao n' 3.555, de 08 de

\-. agosto de 2000, alterado pelos Decretos no 3.693, de20 de dezembro de2000etei Complementar n'. 12312006 epela
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 habilitação, a proposta de preços
(envelope I ) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entÍegues no endereço acima citado, ate às 08:00
horas do dia 30 de janeiro de 2020, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente naquela

data, ocasião em que se dará inicio ao credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos peninentes.

I DO OBJETO

L I - O pÍesente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a ContrataÉo, de empresa para fomecimento de Gêneros
alimentícios, através do sistema de regisÍo de preços, destinados ao dendimento das Secretarias da Prefeitura
Municipais do Municipio de São Bernardo, Estado do Maranhão.

2 _ I)OS ANEXOS

2.1 Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complemenlares entre si

ANEXO I Termo de Referência.
ANEXO Il - Formulário Padrão de Propostas de Preços;

V ANEXO III - Modelo de Cana de Credenciamenlo;
ANEXO IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Juridica);
ANEXO V - Modelo de Declaração paÍa ME e EPP

ANEXO \aI - Modelo de Declara@o que cumpre plenamentê requisitos de habilita€o;
ANEXO VII Minuta de Contrato.

3. DA PÁRTICIPAÇ,ÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empÍesas legalmente mnstituidas, do ramo de atividade

compatível com o objeto da licitação, conforme o item 6 - Anexo I - Termo de Referencia e que se apresentarenL até

às 08:00 horas do dia 30 dejaneiro de 2O2O a Pregoeira, em sessão pública, no endereço constante no preâmbulo deste

edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes I e 2,

b) a declaraçâo de que atende aos requisitos de húilitação para paÍticipaÍ do presente procedimento licitalório,
conforme modelo anexo, em separado dos envelopes I e 2,
c) a proposta de preços (envelope I );
d) os documentos de habilitação (envêlope 2).

3.2 - Nâo poderão participar desta licitação as empresas:

3.2.1 - cuja falência teúa sido decretada" em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em consórcios de

empresas, qualquer que seja sua forma de consituição,
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3.2.2 - que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública. direta
ou indireta Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei n" 8.666/93, salvo asjá reabililadas.
3.2.3 - é vedad4 a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com empresa que venha
a contÍatar empregado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em liúa Íet4 colateral ou por únidade, até o
terceiro graü, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, do poder público municipal.
3.2.4 - empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compativel com o obj eto
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 inteÍessado ou seu Íepresentante legal. PâÍa tanto, obrigatoriamente, será necessária a apresentação
dos seguintes documentos :

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompaúado da alteraçãc/adiívo eventual da gerência
da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tÍatando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades poÍ a@s, acompanhado de documentos de eleições de seus
administÍadores, quando o licitante fo representado por pessoa que estahrtaÍiamente tenha podeÍ paÍa lal, comprovando
esta capacidade juridica;

4.1.2 Procuração particulaÍ ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser utilizado o modelo anexo
a este edital, estabelecendo poderes para ÍepresentaÍ o licitante, expressamente quanto à formulação de lances verbais
e a praticar todos os dernais atos inerentes ao Pregão, acompanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados
no subitem 4.l.l;

4.1.3 - ComprovaÍ o seu enquadramento como Microernpresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de

Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa Ê" 103 de 30 de abril de 2007, expedida
pelo Departamento Nacional de Registro de Comercio - DNRC, a Certidão Simplificada e especifica do ano em
exercício exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu

enquadraÍnento em um dos dois regimes ou uúlizar e se beneficiar do fatamento diferenciado e favorecido na presente
licitação, na forma do disposto na Lei Complementar no 123, de 14t1212006, COM DATA DE EMISSÀO A PARTIR
DE MAIO DE 2OI I.

4.1.4, Para fins de confirmação de poderes paÍa subscrevê-la" ou ainda ópia d€ traslado de procuração por instrumento
público, na hipotese de representação por meio de prepostos;

4.2 - O Íepresentânte da licitante presente à sessão deverá entÍegar a Pregoeira o documento de credenciaÍnento
j untamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da ernpresa ah.ralizado, bem como a declaração

de atendimento aos requisitos de húilitação, em separado dos anvelopes "Proposta de Preçoí' e "Documentos de

Habilitação".

4.3, Os documentos neressários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais faÍão parte do
processo licitatório, por qualquer processo de ópia desde que autenticada por cartóÍio competente, ou conferido por

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

imprensa oficial, obsewados sempre os respectivos prazos de validade;

4.4 - A cada licitante que paÍticipar do c€rtame seÍá permitido somente um
do Íepresentado, desde que autorizzdo por doormento de habilitação I
interessado representando mais de um licitante.

te para se manifestar an nome
à participação de qualquer

4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamentq bem assim o não comparecimento
do licitante ou de seu representânte legal à sessão, inviúilizará a participa$o do (s) licitante (s) no certame. Neste

caso, o (s) portadoÍ (es) dos envelopes poderá (ão) assisür apenas como ouünte (s), não podendo rubricar documentos

ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos üabalhos,

ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (l ou

2), o respectivo envelope seÍá entregue ao licitante que estâÍá autorizado a abri-lo e retirála. lacrando-o em seguida,

uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;
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4.ó - Na ausência de credenciamento, serõo manüdos os valores apresentados na proposta escria, para ef'eito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.7 - recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na s€ssão ate a conclusão dos procedimentos,
inclusive assinando a ata respectiv4 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.

s - DA PRoP0STA DE PREÇOS

5.1 A pÍoposta de preços deverá:
5.1. I - ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte extema dizeÍes como os seguintes

A Pregoeira d4 PreÍeitum Municipal de Sdo Bernordo
Pregib Presencial SRP n' 005/2020
Processo Administrativo n'. 20201 0008
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS (mzão socisl ou no e comercial do licitanle e endcreço)

5.1.2 - preencher, necessariamentg os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa atraves de edição eletrônicâ de textos;
b) atender às especificações minimas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo I;
c) conler marca em todos os itens, a cotaçâo de preço unitário e global ern real, inclúdos todos os impostos, taxas e
dernais encargos pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa j uridicamente húilitada, de aceitação tacita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nota Íiscal

referente a execução do serviço ora licitadq indicação ess4 indispenúvel para efeito de empenho da despesa e
realização do pagamento nos termos deste edital;
5.2 - Não será aceita ofertâ de produto com caracteristicâs diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.
5.3 - A âpresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste

edital.
5.4 - os preços apresentados devem:
a) refleür os de mercado no moÍnento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, tarifas, taxas, fretes, seguros

etc.,
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta pdeÍá ser suprida p€lo representant€ legal da licitânte no curso da
sessão.

d) havendo divergência entÍe valoresem percenlrais grafados numericamente e os grafados por eíenso, serâo

considerados víidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancá,rios da pessoajuridica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal informação, poderá

ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame;
5.5 - o prazo de validade da proposta será de 60 (sessentâ) dias, a partir da data constante no subitem 3.1;
5.6 - uma vez úertas as propostas, não s€r6o admitidos cancelamentos, retifica@s de valores, alteraçôes ou

altematiyas nas condições sem especificâS€s estipuladas. Não seÍão consideradas as propostas que conlenham
entrelinhas, emendas, rasuras ou boÍões que não estejam ressalvados;

5.? - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, óservadas as condições previstas no subitem

14.6 e 14.7 deste edital, implicará na desclassificaçào do licitante.

6 - DA HABILTTAÇÃO
A Pregoeira da E'refeitura Municipal de Siio Bernardo
hegão Presencial SRP n' 005/2020
L'rocesso Administrativo n'. 202010008
Entelope 2 - HABILITAÇÃO Cqzão social ou none comettiol do licitante e erulereço)

6.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentaÍ a documentação de
Habilitação que deverá ser entregue em 0l (uma) vi4 no ENVELOPE N 02, devidamente fechado e rubricado no
fecho. contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

6.2 Encenada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeira p(oc€derá a abertura dos envelopes contendo os
documentos de habilitação da licitante que apÍesentou a melhoÍ proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação.
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DALIDADE

6.3. - Relativos à hâbilitâçío jurídica:
r) Registro Comercial, no caso de ernpresa individual;
bF Ato consütutivo, estatuto ou contrato social em vigoq devidamente registÍado, em se tratando de sociedade
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estâÍ acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
b,2) CeÍtidão Simplificada e Específica da JUNTA COMERCIAL
c) - Inscrição do ato constitutivq no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exerciciol
d) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de
Íegistro ou autorização para funcionamento expedido pelo óÍgão competentq quando a atividade assim o exigir.
e) - Alvará de localização e funcionamento - emitido pelo Poder Execuüvo Municipal.

6,3.1 - Relativos à Regularidede Fiscel
a) Prova de Ínscrição no Cadastro Nacional de Pessoas luridica (CNPJ);
b) Prova de inscriÉo no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atiüdade e compatível com o objeto 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.1.) faz parte da prova de regularidade para com a FazeÍrda Federal:

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

o Certidão Negativa de Débito Fiscâl (CND)
o Certidão Negativa de lnscrição na Divida Ativa.

c,3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
o Certidão quanto à Divida Ativa do Municipio
o Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN

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

e) CNDT - Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei 12.440/2011 e à Resoluçâo
Administrâtivâ a' 1.470/2011, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho, www.tst jus.br/certidão,

atr'ralízado o e.[1.29, V da Lei E.666/93.

6.3.2 - Relativos à qudificação econômico.finenceira:

a). Certidão Negativa de Frlêrcir e Concordata expcdidr pelo distribuidor da sede da licitante, ou de eretuçío
patrimonial, emitide eté 60 (sessente) dirs ântes dr dâti de entrcge dos envelopB.

b) Balanço Patrimonial e demonstÍa@s contábeis exigiveis nos termos da lei, que comprovem a boa situação financeira
do licitante, vedada a srbstituição por balancetes ou balanços proviúrios

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

conforme abaixo: e comprovar a boa situação financeira da ernpresa licitante s€rá demonstrada através de índice

financeiro, utilizando a fórmula abaixo, cujo o resultado deverão estar de acoÍdo com os valores estabelecidos

ILC= Ativo Circulante > 1,0
Passivo Circulante

ILG= Ativo Circulante + iável a Loneo PÍazo : 1,0

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

f.1) SeÍão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstÍaçõ$ contiíbeis assim

apresentados:

I - publicados em Diário Oficial ou;
II - publicados em jornal de gÍande ciÍculação ou;
III - registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou;
IV - por ópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, na forma da IN n0

65 do Departamento Nacional do Registro do Comercio - DNRC de 0l de agosto de 1997, aÍt. 6', acompanhada
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obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Qua.ndo Íbr apresentado o original do Dário, para cotejo
pelo Pregoeira, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de Abertura e de Encenamento do Livro
em qüestão.

f.2) Quando o balanço patrimonial estiver encerado há mais de 03 (três) meses da data de apÍesentação dos documentos,
poderá apresentáJo atualizado através da variação da Unidade Fiscal de Referência (tlFIR) do mês do enceramento,
devendo indicar a data da atualização.

f.3) As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação
de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonia.l levantado, conforme o caso.

f.4) Aos demais tipos societários, a Comissão de Licita$o poderá soliciw a apresentação da ópia do termo de abeÍtura
e de encerramento do livro diáriq devidamente registÍado pelo órgão de regi stro de Comércio. onde e extraido o balanço
patrimonial, para fins de comprovação das informações.

g) Cenidão simpliÍicada da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, de acordo com o art lo do decreto no

2r.04012005. para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão, referente a esse ano.

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

h.l). DeveÍá 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 úertura e encerramento

6.2.4 Os licitantcs fomecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (DocumentaÉo Complementar),
declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa" sob as penalidades cóiveis, de que:

a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32 § 2", da Lei 8.666/93
(modelo anexo)
a.l) No casô de micrÉmpÍesa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 12312006. possuir alguma restrição
na documentaÉo Íeferente à regularidade fiscal. esta deverá ser mencionad4 mmo ressalva, na supracitada declaraçâo,

b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos. em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e menores de 16 ânos, em qualquer trabalho, salvo na condição de apÍendiz, a paÍtir de 14 anos,

nos termos do Art. f, )Oo0tr, dâ Constituição Federal e Afi.27,y, da Lei 8.666/93 (modelo anexo),

c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo

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

6.3 - os documentos necesúrios à habilitação deveÍão serem apresentados por qualquer processo de cópia autenticada

por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados s€mpre os resp€ctivos prazos de

validade; não poderão ser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta Comissão.

6.4 - todos os documentos apresentados para húilitação deverão estaÍ em nome do licitante, com o número do CNPJ

e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte'

6.4.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverâo estar com o número do CNPJ da matriz, ou;

6.4.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, bem assim quanto

ao Certificádo de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo,

desta forma, apresentar o documento compÍobatóÍio de autorização tralizaçâo, ou;

6,4.3 - se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, o

número de CNPJ da matriz e da filial. simultaneamente;

entos deverão ser apresentados com o

6.4,4 - serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles documentos que,

pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

7 _ DO PROCEDI\TENTO
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7.1 - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus representântes legais, O
Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de hóilitação, e os
envelopes contendo as propostas de preços (envelope l) e os documentos de habilitação (envelope 2);
7.2 - depois da hora marcad4 nenhum documento dou proposta serão recebidos pelo Pregoeir4 pelo que se recomenda
que todos os interessados em panicipar da licitação estejsm no local designado l5 (quinze) minutos antes do refeÍido
horário, bem como de propostasem documentâção que não se façam ammpanhar de representante do licitante
devidamente credenciado;
7.3 - após a verificação dos documentos de crederciamento dos repÍesentantes dos licitantes, seÍão abertos
primeiramente os envelopes contendo as pÍopostas, ocasião em que será procedida à verificação da conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com excoçõo do pÍeço, desclassificado-se as incompaúveis;
7.4 no curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até | 0/o (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;
7.4.1 - z oferlz dos lances deverá ser efetuada no mom€nto em que for conferida a palawa ao licitante, na ordem
decrescente dos preços,
7.4.2 - dos lances ofertados não cúerá retÍatação;
7.5 - não havendo pelo menos Fês ofertas nas condições definidas no subitem anrcrior, poderão os autores das melhores
propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances vertais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos
(havendo empate nesta condição todos participaÍão da etapa de lances veóais);
7.6 - em seguida sení dado início à etapa de apÍesentaÉo de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiv4 em valores distintos e decrescentes;
7.7 - O Pregoeira convidará indiúdualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lanc€s
verbais, a partir do autor da pÍoposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;
7.8 a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeir4 implicará na manutenção do último
preço apresentado pelo licilante, para efeito de ordenação das propostas;
7.9 - caso não se realizem lances veóais por todos os licitantes, será verificada a conformidade enÍe a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação;
7.l0 - o encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeir4 os licitantes manifestaÍem seu

desinteresse em apresentâr novos lances,
7.11 - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo mm o menor preço apresentado, O
Pregoeira verificará a oconência do empate previsto no item 10.5 deste Edital, para an seguid4 examinar a

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao újeto e valor, decidindo motivadamente a respeito,
7 12 - etcenada a elapa competitiva e ordenadas as ofertas, O Pregoeira procederá à abertura do envelope conlendo os

documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das

condições fixadas no edital;
7.13 no caso de inúilitação do pÍoponente que tiver apresentado a melhor ofert4 serão analisados os documentos

habilitatôrios do licitante côm a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamenle, até que um licilante,
dentre aqueles que paniciparam da etapa de lances verbais, atenda às condiçõês fixadss neste edital;
7. 14 - nas situa@s pÍeüstâs nos sübitens 7.9, 7.1 I e 7. 13, O Pregoeira podeÍá negociaÍ diretamente com o proponente

para que seja obtido preço melhor;
7.15 verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, seÉ classificada a ordem dos licitantes sendo

declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

7.16 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos dernai s licitantes mntendo os "Documentos de t{abilitação",
durante prazo de validade das proposas (60 dias a contar da apresentação no certame). Àpós, as empresas poderão

retirá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que não se habilitarem para

ofertar lances verbais poderâq ao encerramento da sessãq desde que não haja manifsta{ào de interposiçào de recurso

administrativo, retirar seus respectivos envelopes; ')--{
7.17 - da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciad4 sendo esta assinada pelo (gqpeira e por todos os licitantes
pÍesentes.

E _ DO RECEBIMENTO
8.1 - De acordo com a necessidade verificada pela Secretaria requisitante" e seguintes do Anexo I - Termo de

Referência deste Edital.

9. - DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1 O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registÍo formal de preços relativos à

prestação de serviços e/ou aquisição de bens, paÍa contÍataçôes t'uturas da Administração Pública;

o
LIDADÊ

I

I



PM .FOLHANO 4 T
ssO Lo).§D{ ô§8,_

MODALIDADÉ
PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA I{O 862 - C s'T0lo B

CNPrs 06.125.389/0001-88

9.2 - a Ata de RegistÍo de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para a
futura contÍatação, inclusive com preços, especificações tecnicas, fornecedores e óÍgãos participantes, conforme as
disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas pÍopostas aduzidas;
9.3 - órgão Gerenciador é todo órgão ou entidade da Administração Pública responúvel pela condução do conjunto de
procedimentos do presente certame licitatório. bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços;
9.4 órgão Panicipante e todo órgão ou enúdade da Administração Pública que participa do procedimento licitatório
para Registro de Preços, bem como integrante da funrra Ata de Registro de Preços,
9.5 - o Orgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bemardo, atraves da
Secretaria Municipal de Administração e setor de Compras da Prefeitura Municipal.
9.6 - o presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura e publicação da

respectiva Ata de Registro de PÍeços;
9.7 a existência de Registro de Preços não obriga a AdministraÉo a firmaÍ as contrata@s que deles poderão advir,
facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisiçâo pretendida, sendo assegurado ao beneficiário
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
9.8 este Registro de Preços, durante sua vigênci4 poderá ser utilizado por qualquer orgão da Administração Pública

Estadual, Federal e Municipal. independentemente da condição de órgão participante do presente certâme licitatóriq
mediante previa consulta ao órgão gerenciador. O quantitativo deconente das adesôes à ata de registro de preços nào
podeÍá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e para os órgãos participantes, indeçrendertemente do número de órgãos não participantes que, desde que
devidamente comprovada a vantâgem e o cumprimento das exigências da legislação vigente;
9.9 - homologado o resultado da licitaçâo, a Gerência de Contratos da PÍefeitura Municipal, respeitada a ordem de

classihcação e a quantidade de fornecedores a serem registÍados, convocará os particulares para assinatura da Ata de
Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal de fomecimento nas
condições estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade,
9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas à disposições contidas no art. 65, da Lei
E.666/93.

IO _ DO JULCAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 - Esta licitação e do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEN{, em estrita observância do disposto no inciso V do art. 8"
do Deçreto no 3.555/2000; 10.2 - serão desclassificadas as propostas que não aterdam as exigências e condições deste

edital;
10.3 será considerada mais vanta.iosa para a Administração e, consequentemenG, classificada em primeiro lugar. as

pÍopostâs que, satisfazendo a todas as exigências e mndições deste edital, apÍesente o preço máximo aceitável pela
Admini stração.
10.4 - havendo absolura igualdade de valoÍes entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances verbais, se for
o caso, A Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2'do artigo 45 da Lei n'
8.666/93:
10.5 será assegurada" como cÍiterio de desempate, pÍeferência de mntratação para as microernpresas - ME e empresas

de pequeno porte EPP, nos seguintes termos:
10.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de

pequeno pone sejam iguais ou ate 5% (cinco por csnto) erperiores à proposta mais bem classificada;
l0.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova propostâ

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

b) nâo ocorrendo a contralação da microempresa otr empresa de pequeno da letra "ã' deste item, serão

convocadas as remanesc€ntes que Porve-ntura se enquadrern na hipótes€ do
para o exercicio do mesmo direito;

10.5. t, na ordern classificatóri4

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecido no subitem 10.5.1, será realizado sorteio entre elas paÍa que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese da nãG{ontratação nos termos previstos na letÍa "a" d€ste item, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente venc€dora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa
ou ernpresa de pequeno poíe;
10.5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por eíenso informado pelo licitante, prevalecerá este último,
e entre o valor unitáÍio e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unilário

11 - DO DrRErr-O DE PETIÇÃO

PREFETTURA i,IUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO TIIARAilHÃO

DO
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I l.l - No prazo de ate 02 (doi, diss úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
tomaÍ proüdências ou impugnar este instrumento convocatório, cuja petição deverá ser dirigida a Pregoeiral
I I .1. I - caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
I 1.1 .2 - acolhida a peüção c{ntra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certâme,
I 1.2 declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recoÍÍer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será conccdido o prazo de 03 (Írês) dias úteis paÍa
a apresentação das Íazões do recurso, podendojuntar memoriais. ficando os demais licitântes desde loelo intimados para
apresentar contÍa rzzões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo.
lhes assegurada 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 intermedio do Pregoeir4 o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis or1 nesse
período, encaminhalo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo pÍitzo;
I 1.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento;
I 1.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará
o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fomecedores.
I 1.6 - 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;

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos do côntrato de fornecimento.
12.2 O pagamento será feito aÍavés da funcional programática do exercicio

13. DAS PEIiAI-IDÁDES

l3.l A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusrlas ou condições do pÍesente Pregão Íicará sujeita às

penalidades previstas no art. 7" da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. 8ó e 87 da l*i n'. 8.66ó193.

13.2 - A recusa do adjudicauírio em atender qualquer convocâçâo pÍevista neste instrumento convocatório úeitaÍá o
mesmo rrs puralidades, garantida prévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido pela área

competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pregão em lela;

b.; outras penalidades na forma da Lei:

13.3 - o valor resultante da aplicação da multa previstâ será cobrado pela via administrativq devendo ser recolhida no
prazo máximo de l0 (dez) dias corridos, â contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido,
judicialmentq pelo rito e com os encargos da exeanção fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

13.4 - o licitante que ensejaÍ o r€tardamento da execução da licitação, não mantiver a propostq comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaÍagão falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defes4 ficará
impedido de licitar e contrataÍ com a Administração, pelo pÍazo de 05 (cinco) anos, enquarto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, e, se for o caso, descredenciado no CâdâstÍo de fornecedores do Município,

13.5 a nào-regularizaÉo da documentaçào, no prazo previsto no subitern 6.2.1 acim4 implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas acim4 sendo facultado a

Municipal convocar os licitantes remanesc€ntes, na ordem de classificação,
revogar a licitação.

a de Administração da Prefeitura
do serviço ora licitado ou

ôndições ou exig&rcias deste edital13.6 Demais penalidade sem sanções sujeitas para quern descumprir quaisqu
e/ou seus anexos estão disciplinadas no item 9 " DAS SANÇÔES", do Anexo I deste edital

11 - DAS DL\POSIÇÕES FINAIS
l4.l - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenÉo de

interposição de recurso, O Pregoeira adjudicará o objeto licitado. que posteriormente será submetido à homologação
pela Prefeita Municipal;
14 I I no caso de interposição de recurso(s), após proferida â decisão quanto ao mesmo, a autoridade incumbida da
decisão adjudicarâ o objeto licitado;

I

I

I

I

12 _ D0 PÁGAMENTO
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14.2 - a Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público deconente de Íàto supervenientê
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tâl conduta. deyendo anuláJa por ilegalidade, de oficio
ou por provocaÉo de teÍc€iros, mediante pareceÍ escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo l8 do
Decreto no 3.55512000,
14.3 - decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceita.do sem objeção, venha,
após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem;
14.4 - a participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevog'ável das resçrectivas exigêlcias e condi@es,

bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empeúo, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis;
14.5 O Pregoeir4 em qualquer momento, poderá promover diligências ójetivando esclarecer ou complementar a
instruçôo do processo;
14.6 - não serão considerados motivos para desclassihcação, simples omissões ou erÍos materiais na proposta ou da
do€umentação, desde que sejam irÍelevantes e não prejudiquem o processâmento da licitação e o entendimento da
proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes,
14.7 - as normas disciplinadoras desta licitaçâo serão sempre inlerpretadas em favor rla ampliação da disputa enúe os
interessâdos, desde que não compÍometam o interesse da Administração, a finalidade e a segwança 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 doc'umento pertinente à proposta de preços dentro do envelope de habilitação,
ou vice versa. o respectivo envelope seú entregue ao representante do licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-
l4 Lacrandoo em seguid4 uma vez que citado doqrmento se encontra no recinto, aplicandose por analogia o disposto
no subitem 4.5 acima;
14.9 - o adjudicatiírio obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da propost4 os acréscimos ou supressôes do valor

inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65, § l', da Lei n' 8.666/93,
14.10 - os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições contidas nas
legislações citadas no preâmbulo deste edital;
l4.ll - os autos do respecúvo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada aos
interessados na licitação;
14.12 - a não-regularizaçâo da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 ac\m4 implicará decadência do

direito à contratação, sem prejuizo das san@s previstas no item l3 acim4 sendo facultado a Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatuÍa do contrato, ou revogar a licitaçâo.
14.13 - o extÍato de aviso desta licitaçâo estará publicado no Diário Oficial do EsÍado do MA

Informa@s adicionais poderão ser

Licitação nos horários de funcionamento da Prefeiu:ra

EL

pelo Pregoeira na sala da Comissão Permanente de

de segunda a sexla-feira das 08:30 à l2:00 horas.

São Bemardo - MA, 16 dejaneiro de 2020

A, LIMA

Muni

ta

I pnocEssc

lez? I



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 -
CNPri 06.125.389/0O01-88

TERMO DE REFERÊNCIA

I. DO OBJETO

O presente Pregão Presencial tem como objeto REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual fornecimento de Gêneros
alimenticios, a fim de atender a demanda das atividades das secretarias Municipais do Municipio de São Bernardo,
Estado do Maranhão.

1.2 - São Orgãos participantes deste REGISTRO DE PREÇO Secretaria municipal de administração, Secretaria
Municipal de Educação. Fundo Municipal de Educação. secretaria municipal de assistência social.

MOrrvAçÃo

2. l. Suprir as necessidades das secretiírias municipais visando atender às demandas para atividades vinculadas ao envio
de correspondência, folders, cartazes e supone operacional das áreas meio e fim. A opção pelo sistema de Registro de

r.-, Preços presügia o planejamento da Seção de Material, mantendo estoque mínimq que prevê a entrega paÍcelada do
material, evitando acúmulo no almoxarifado, desgase do objeto devido a fatores naturais como poeira e umidade.

3, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo presencial
para Registro de Preço será devidameate justificado pela pregoeira designado para o certame. Ademais tem amparo
legal. integalmente, nas Leis Federais n" 10.52012002 e n" 8.666/1993, Lei Complementar n" 1231200ó e demâis
legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais
aplicáveis as assunto.

DESCRIÇAO DOS PRODUTOS
PLANILHAS ORÇAMENTARIAS

RD0Á.:.1!A:'r

6 18 30 900.o09

l0tl
Cafe torrado e mqi{q, embalagem com 2lQe Und 5 000
Coco ralado. polpa de coco desidratada e parcialmente I1 I475,00

N' DESCRIÇAO DOS PRODUTOS QUÁNT VR, UNTT vR.
TOTAL

1 Achocolatado em pó (ingredientes: açúcar,
maltodextrin4 sal, Ieite em pó desnatado, soro de leite
em pó e enriquecido com vitaminas). 4009

Pacote 10.000
6.21 62.100.00

2 Açúcar cristal com caracteristicas organolepticas
próprias.

kg
4.12 30.900.00

3 Adoçante liquido dietético, em embalagem contendo
l00ml. De l' qualidade, devendo conter a identificação
do produto, marca do fabricante, suas condições devem
estar de acordo com a ResoluÇão 27tl05 da Anvisa.

Unid 500

4,79 2.395.00

4 Alho, íntegros no tamanho e formatos naturais, limpos e
SCCOS

Kg 200
18,38 3.676,00

5 Arroz polido, classe longo fino, tipo l, rendimento de
dois e meio a três vezes. Isento de mofos. odores
estranhos e suslâncias nocivas.

Kg 20.000
4,32 86.400.00

6 Bebida láctea fermentada, com polpa de frutas, sâbor
moÍango ou frutas vermelhas, em embalagern individual
de I litro, de acordo com a legislaÇào vigente

Und 7.500
9,14 68 550,00

7 Biscoito tipo cream crackeq com farinha enriquecida e
gordura vegetal interisterificada. Pacote 400g,3 em I

Pacote I s.000
4.99 74 850,00

8 Biscoito tipo maria com lariúa enriquecida e gordura
vegetal interisterifi cada caracteristicas organolépticas.
Pacote 400g, 3 em 1

Pacote 15.000
5,O4 75.600,00

<lesen urada. deve apresentaÍ coloraçào b ranca e

Pacote 2 500

rTr,r--ro*1.r[-Cl
I,*orttttloâ-orln L'

I UND

7.500
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consistente firme, sabor caracteristico, sern sinais de
ranço ou amargo, pacotê de 100g.

1t Colorau em pó, consútuído de corante natural de urucum,
isento de mofos, odores estranhos e substâncias nocivas.
Pacote 100 g

Pacote 2.500
0,94 2.3 50,00

t2 Condimento em pô constituído de pimenta do reino,
cominho e outros. lsento de mofos, odores estranhos e
substâncias nocivas. Pacote 100 g

Pacote 2 500
l,l0 2.750,O0

t3 Extato de tomate, embalagem com 2509 Und 5.000 I q7 9.850,00
'14 Fariúa de arroz (flocão), isento de mofos, odores

estranhos e de substâncias nocivas, Pacote 500g.

Pacotc 7 500
2,88 2r .600.00

l5 Fariúa de mandioca de boa qua.lidade, tipo torrad4 pct
c/ 0lkg

Pct 7.500
6.88 5l .600,00

16 Farinha de milho (flocão), isento de mofos, odores
estranhos e de substâncias nocivas, Pacote 500g.

Pacote 7.500
2.83 21.225,00

t'7 Farinha de trigo sem fermento, pct. c/ 0lkg Pct 5 000 4,96 24.800,00
Farinha Láctea, pacote com 400g PÇt 5 000 5.02 25 100,00

l9 Feijão tipo 0l(tipo carioca), de I'qualidade constituido
de no minimo de 9Ü/o a 9E% de grãos integros no
tamanho e formatos naturais, limpos e secos.

Kg 5 000
g 7'l 48.650,00

20 Feijão tipo 01, verde inatura, constando no minimo 90o%

de grão na cor caracteristic4 variedade corÍespondente
de tzmanho e formatos naturais, maduros. limpos e

secos. Será permitido o limite de 2o/o de impwezas e
materiais estÍanhos, obedecendo à portaria 161 de
24lOi ll987 m a.

Kg

7,90

2t Leite em pó integral e nâo instantâneo, enriquecida com
vitaminas, isento de mofos, odores estraúos e

substâncias nocivas, pacote de 200g.

Pacote 12.500
5.90 73.750,00

22 Leite em pó, zero lactose, enriquecida com vitaminas,
isento de mofos, odores estranhos e substâncias nocivas,
embalagens de 3809.

Und 2.000
14,07 28.140.00

23 Macarrão de sànola sern ovos, vitaminado tipo
espaguete, isento de mofos, odores estranhos e

substâncias nocivas, pacotÊ de 500g

Pacote I 5.000
3.40 51.000,00

24 MARGARINA. Embalagem: pote com 500 g, com
identificação do produto. Identificação de fabricante,
data de fabricação e validade.de acordo com a resolu$o
l2l78 da CNNPA O produto devera ler registÍo no

Ministerio da Agricultura e/ou Ministério da Saúde

Unid 2.000

4,38 8.760,00

25 Milho para canjica tipo I amarelo, contendo 80qÁ de

grãos integros preparados com matéria prima sãs, limpas,
isenla de materiais terrosos, parasitos e de detritos
animais ou vegetais, Pacote de 5009.

Pacote 7 500

3,88 29.100.00

?6 Milho para pipoca tipo I amarelo, contendo 8ülo de
grãos íntegros preparados com matéria prima sãs, limpas,
isenta de materiais terrosos, parasitos e de detritos
animais ou r egetais, Pacote de 5009

Pacote 1.000

4.45 4.450,00

2'l Milho verde em conserva" lata com 300g sashe 5.000 ,s1 14.650,00

28 Oleo de soja refinado neo transgênico, embalag«n tipo
pet. 900 ml

Garrafa 2 500
6.48 16.200,00

29 Sal refinado, iodado ks 2.000 1,00 2.000,00

30 Sardinha em conserva, embalagem de l25g Und 10.000 4,08 40.800,00

3l Suco concentrado, sabores variados, embalagem com
500m1

Und 7.500
1,29 32.175,00

32 Vinagre, em ga.rrafa com 500m1, de alcool Und 5.000 )'r1 11.350,00
VALOR'I'OTAL 1.004.ó46.00

19.500,00

E€

-l
I

5.000

I

I

I
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CNPJ: 06.125,389/0001-88

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA deverá fomecer o material conforme a deÍnanda do CONTRATANTE, com as especifica@s do
contrato, mediante OÍdem de Fornecimento;
Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo determinado;
Realizar os serviços de impressão mm material de primeira qualidade,
Executar a entrega à medida que forem solicitados pela CONTRATANTE;
Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANIE, atendendo prontaÍnente a todas as

reclamações;

OBRJGAÇÕES 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 imperfei@s no material fomecido.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas com a execução deste contrato correrão, à conta de créditos orçamentários consignados no Orçamento
para o exercicio, na categoria econômica de Despesa de Capital, Elemento de Despesa 339039.000

PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

Os produto serão requisitados de forma parcelada de acordo com as necessidades da CONTRÀTÁNTE e deverão seÍ
entregues em até 05 dias após a ordem de fornecimento/pedido, na sede do municipio de São Bernardo;

5.2. As entregas seÍão parcelas de acordo com a necessidade.

A Fiscalização e aceitação do objeto será do óÍgão responsável pelos atos de controle e administração do confato
decorrente do processo de licitação, afavés de servidores da Unidade Administrativa em questiio, mediante Portâria.
Sendo que os pÍodutos serão recebidos depois de conferidas as esp€cificações, quantidades e prazo de validade dos

mesmos;

5.6. Só serão aceitos os fomecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando
sua aceitação condicionada à deüda fiscaliza$o dos agentes competentes. Não serão âceitos produtos cujos preços

unitários excedam o valor médio encontÍado no mercado.

5.7. O recebimento se efetivará nos seguintes termos

5.7. l. Provisoriemente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos ficBção;

DO PAGAMENTO
Os pagamentos devidos seÍão conforme requisição e entrega dos produtos, ou seja de modo

A CONTRATADA deverá âpres€ntar a Nota Fiscâl/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e

acompanhada da re4uisição dos mesmos

O Pagamento somente seÍá efetivado depois de verihcada a regularidade fiscal da empres4 ficando a CONTRATADO
ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

A CONTRATANTE se obriga a efetuaÍ o pagarnenlo nas condições estabelecidas;

O pagamento será realizado mediante ernissão de nota fiscal, em ate 30 (trinta) dias âpos a entreSê e aceitação dos
produtos;

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua

reapresentação, desde que dwidamente regulaÍizados;

6.5. No caso de aplicação de alguma multâ o pagamento ficará sobresado até a inte$a.l quitação da mesma. A
CONTRATANTE poderá se assim entendeÍ, d$contar o valor de multas por vefltura aplicâdas, em quaisquer

pagamentos que realizaÍ à CoNTRATADA.

_I
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vrcÊNcu ol coNrrurreçÀo
O Prazo de Vigência da Ata de Registro será de 12 meses a contar de sua publicação

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZ AÇÃO E GERENCIAMENTO

8. l. Os iteüs deste TERMO DE REFERNCIA, a seÍerrr contratados após regular procedimetto licitatório, serão objeto
de acompanhamento. controle, fiscalização e avaliação por servidor:

8.2. Os atos pÍevistos no item anterior serão exercidos no interesse da administração pública e não excluem e nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA\ inclusive perante teÍc€iÍos por qualquer irregularidade e, na sua
ocorrênci4 não implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

8.3. A CONTRATANTE se reserva ao diÍeito de ÍejeitaÍ no todo ou em parte o objeto do CONTRATO, se em desacordo
com as especificações e as cláusulas contÍatuais;

E.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão s€Í prontamente atendidas pela
CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

DAS INFRAÇÔES E DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

9.1 . A disciptina das infrações e san@s administrativas aplioiveis no curso da licitação e da mntratação é aquela
prevista no Edital.

São Bernardo(MA), l6 de janeiro de 2020

,Ml,##r# SA

Eliza dos
Pregoeira

I
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ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

tsfb,

orscnrÇÂo oos rrrxs

iTEM ESPECTFICAÇÂo MARCA QUANT VAI,OR
LTNTARIO

VAIOR
TOTAL

0l
02

03

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislaçâo nele indicad4
pÍopomos os valores acima com validade da
proposta de
com pagamento atÍaves do Banco
Agencia n'
Cidade de

COMC n'

Cidade-trF, de de 2020

dias.

na

Valor Total da Proposta: R$ valor por
extenso). Prazo de Entrega
Nome poÍ exterso do Íepres€ntante

RG n"
SSP- CPFÀ,IF:

no. CARIMBO E
ASSINATT'RA DO REPRESENTANTE LEGAL
DA EMPRESA,

legal

I

I
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PRÂçA BERNARDO COETHO DE ALTTIEIDA No 862 - CENTRO
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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCTAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo BERNARDo-MA
REF, EDITAI- DE LICITAÇÀ0 PUBLICA
MoDALIDADE DE PREGÃo N. oo5/2020

- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM,

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a) ponador(a) do R.G
no /SSP CPF n" 

- 

a nos representar j unto a PREFEITURA
MLTNICIPAL DE SÁO BERNARDO, a fim de participar dos tsabalhos de abertura das Propostas e Documentos
Complementares de Habilitação para o Pregão Presencial SRP if. /2020, marcado para o dia _- ! _12020.
às 08:00 horas, (a) qual tem amplos poderes para representar a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais,
negociar pre4os, declarar a intenção de interpor reqrso, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame. [-ocal , __J = J _Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF:
CMJÀ,íF da empresa.

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

AssinatuÍa do Representânte Legal sob csrimbo
RG:

CPF/IVíF
CNPJ/1r,IF da empresa ?,
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PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - C :$

CNPJ; 06.125.389/OOO1-88

ANEXO IV

MODELO DE DECLAITAÇÃO GmpÍegador Pessoa Jurídica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITURA MLNICIPAI- DE SÃO BERNARDO-MA.

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

N". 005/2020- Tipo menor preço por item.

DECLARAÇÃO

sediada na
inscrita no CNPJ no

no 

- 

Baino _, CEP
Munici pio/E stado por intermédio de

portâdoÍ
seu repÍesentante legal o (a) Sr.(a)

da Caneira de Identidade no.

SSP e do CPF no abaixo
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial SRP n'. 005/2020, DECLARA sob as penas
da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoÍiedade de declarar a §lp€rveniência de fatos impeditivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de t E (dezoito) anos em tÍabalho notumo, perigoso ou
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso )OOflII do art. 7 da Constituição Federal e Inciso V, AÍ1.27 da l,ei E666193.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Mwricipal/Estadual exercendo funÉes
técnicas, comerciais, de gerenci4 administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9e da t,ei 8666/93 e inciso X,
da Lei Complementar no. 04/90), inexistàcia de fato superveniente impeditivo de húilitação, na forma do § 2', art.

32, da Lei n". 8666/93t

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição
na documentaçâo referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.

Local e data

Assinatr.rra do Representante L€gal sob carimbo
RG:

CPF/},ÍF
CNPJÂ4F da empresa

I
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0

ANEXO V
REQTJERIMENTo DE BENIFICIo Do TRATAMENTo DIFERENCIADo E DECLARAÇÂo PARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(ri Compl ernentar 12312006.)

Eu, portador (a) da CarteiÍa de ldentidade R. G. n"

_SSPARA_ e do CPF/L{F no representante da empresa
CNPJ^4F no

solicitamos na condição de MICROEMPRESASEM EMPRESA DE PEQLTENO PORTE, quando da sua participação
na licitação, modalidade de Pregão Presencial SRP n" _/2020, seja dado o tratâmento diferenciado concedido a
essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complemertar no. 12312006.

Declsramos aindo" oue não ?xiste suolouer inDeünonto enlre os oreviíos nos incisos do § 4'tlo trtigo 3' dt Lei
Cont0 lementaÍ Fedeml n'. 123/2006.

Como prova da refedda mndição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida peh Junta Comercial
para compmvoção da conüçõo de Micmempresa ou emprcm de Pequeno Porle naÍorna.

de 2020.

Assinatura do repÍesentânte legal sob carimbo
RG;

CPF/MF
CNPJ/I\{F da empresa

l:iã:lil
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ANEXO VI

(MODELO DE DECLARAÇÃo DAND0 CIENCIA DE QUE CT,MPRE PLENAMENTE oS REQUISIT0S DE
HABILITAÇAO)

Declarâmos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão r.'. -------12020, que cumprimos plenamente os

requisitos de habilitação exigidos para participação no presente ceÍtame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

I
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N.. _/2020

PREcÃo PRESENCIAL sRP tf . t2o2o

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" /2020

VALIDÁDE: 12 (doze) meses contrdos â prrair dr drte de sur publicaçlo no Diário Oficiâl do Esttdo do
Marrnhío.

Pelo presente instrumento, o Municipio de São Bemardo, Estado do
administrativq na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bemardo coelho de Almeida
BernardoM4 inscrito no CNPJ sob o no. 06.125.389/000 t-88, representâdo neste ato pelos

com sede

entro - São
responúvel

C

s

RESOLVE, registrar os preços da empresa , inscrita no CNPJ sob o n"
com sede na

Íepresenlâda pelo nas quantidades esúmadas na
secçâo quaEo desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classiÍicação por elas alcançada por ilem, atendendo
as condi@s preústas no instÍumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as

partes às normas constantes da Lei n". 8.66ó193, Lei n'. l0.520lZOO2,Lei Complementar no. 12312006 e suas altera@s,
e eÍn conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

l.l - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fomecimento de Gêneros
alimenticios, para atender as Secretarias Municipais do Municipio de São Bemardo - MA, conforme condições e

especifica@s constantes nesta Ata, no Edital e sans anexos.

1.1.1 - Este instrumerto não obriga aos ÓnGÀOSelf ENTIDADES a firmarern contrataÉes nas quantidades

estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertirente, sendo

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

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPAI,ITES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigênci4 poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime
próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 Os órgãos e enúdades que não participaÍam do registÍo de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro

de PÍeços, deverão manifestar seu inteÍesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possiveis

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de RegistÍo de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optaÍ
pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos quanútativos registrados em Ata, desde que o
fomecimento não pÍejudique as obrigações anteÍiormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contrataçõ€s adicionais, não podeÍão exceder. por órgão ou por entidade, a 5crolo (cinquenta por

cento) dos quantitativos registrados na Ala de Registro de Preços duranle sua vigência. e ainda o quantitativo decorrente
das adesões à ata d€ registÍo de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registÍo de preços para o óÍgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do

, CEP: cidade
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nümero de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das
exigências da legislação vigente

3. DA GENÊNCU DA PRESENTE ATA DE NEGISTRO DE PREÇOS

3.1 - O gerenciamento deste inslrum€nto caberá a Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá va.lidsde de 12 (doze) meses, conlâdos a panir de sua publicação no Jornal Oficial do
Estado/MA.

3.3 - A SECRETARIA/ORGÃOSEM ENTIDADES participantes desla Ata de Registro de Preços são: Gabinete do
Prefeito; Secretaria Municipal de Obras lnfraestrutura UÍbana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipa.l de Educação; Secretaria Municipa.l de Administraçâo,
Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e PlanejaÍnento, Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultura" Esportes e lázer;

4. DO CONTRATO

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviçosem produtos registrados nestê Ata encontram-se indicados na
tabela úaixo:

QTDE DESCRIÇÃO
DO ITEM

UN MARCA VAIOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAI-

5. DA ENTREGÁ

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

necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

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

de compras

\. 6, DÁS OBRIGÁÇÕES DA CONTRATADÁ

6.1 Executar o fonecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

especifica@s do edital, responsabilizando se por eventuais prejuizos decorentes do descumprimento das condições
estabelecidas.

6.2 - PrestaÍ os esclarecimentos que forem solicitrdos pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a
atender prontsmente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando

da execução dos atos de sua responsabilidade;

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

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentoÍ do preço registÍado, não poderá ser alegada

como motivo de força maioÍ para o atraso, má execução ou inexecução dos sen iços objeto deste edital e não a eximirá
das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidasi

6.5 - Comunicar imediatamente a PÍefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras
julgadas necessárias pa.ra o rec€bimento de correspondênci4

6.6 - Íespeitâr e fazer anmprir a legislação de segurança e Administração flo trâbalho, pÍevistas nâs noÍmas
regul amentâdoras peÍinentes;

IRTX,I
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6.7 - Fiscalizar o perÍ'eito cumprimento do fomecimento a que se órigou, cabendolhg integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.E - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua pane, pelos
danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contÍatada adotar todas as medidas preventivas, com fiel
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes,

6 9 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se

hzerem necesúrias, ate 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 entÍe as paíesj

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

6. 1 I - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

7, DAS OBR]GAÇÕES DÁ CONTRATANTE

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

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

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

7.4 - Notificar por escrito, à empreM contratada, toda e qualquer inegularidade constatâda durante o recebimento do
obj eto;

7.5 - Nenhum pagamento será efeflrado à empresa detentora do registÍq 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 haverâ sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 Fiscalizar a execução das obrigaçôes assumidas pelo contratado

8. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a ernissão da nota hscal deüdsmente atestada pela Secretaria

responúvel,

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/faturq 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 fiscaisem faturâs, estas s€rão devolvidas ao fornec€dor, paÍa as

necessárias coneções, com as informações que motivaram sua rejeiçãq sendo o pagamento realizado após a
reapresentação das notâs fiscaisem faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOPJCONTRATADO das sus responsabilidades e obriga@s, nem

implicará aceitação defi nitiva do fornecimento.

8.5 - O ContÍâtante não efetuaÍá pagamento de titr.rlo descontado, ou por meio de córança em banco, bem comq os

que forem negociados com terc€iros por intermédio da operação de "factoring";

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

%
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9.1 Os preços registÍados manter-se{o ina.lteÍados pelo periodo de ügência da presente Ata" admitida a reüsão no
caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instnrnento a partir de determinação municipal,
cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual daerminado.

9.2 Os preços registrados que sofrerem reüsão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-
se a diferença p€rcentual apuÍada enúe o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à
epoca do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à media dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fomecedor,
mediante correspondênci4 redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos
da legislação vigente, e pelo pre4o da primeira as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata

de registro de pre4os e nova licitação «n caso de fracasso na negociação.

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

IO. DO CANCEIÁMENTO DÁ ÁTÁ I)E REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços podeni ser cancelada de pleno direitq nas seguintes situaçõ€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 administrativa da Notâ de Emperho decorrente deste Registro de Preços,

nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do aÍt. 78 dal-ei E.666/93.

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parciat da requisição/pedido dos produtos decoÍente deste registÍo.

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

c) por razõês de interesse público devidamente demonstradas ejustificadas;

l) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou setima

'10.2 - Ocorrendo cânc€lamento do preço regislrado, o fonecedor será informado pcr correspondência, a qual será

\z juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 No caso de ser ignorado, inceÍto ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicação será feita por

publicação no Jornal Oficial do Estado/Md considerando-se cancelado o preço regisrado a paÍtir da ultima publicação.

lO.4 - A solicitação do fomecedor para cancelameato dos preços regisEados poderá não ser aceita pela Prefeinrra,

facultandG.se a esta neste caso, a aplicâgão das penalidades preüstas no Edital-

lO.5 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atiüdades do Fomecedor, relativas ao

fomecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta At4 a seu êxclusivo ffiteriq poderá suspender

a sua execução dou sustâÍ o pagamento das faEras, alé que o Fomecedor cumpra integralmente a condição contratual
infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços seÍâ cancelada automúicamente nas seguintes hipôteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

1l.l - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diÍetos e

indiretos, tributos incidentes, tâxa de administÍação, serviços, encargos sociais, trúalhistas. seguros, fretes. lucro e

outros nec$sáÍios ao cumprimento integral do ójeto desta Ata de Regisros de Preços.

D
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IZ. DAS PENAI-IDADES

12.I - O descumprimento iniustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multss,
consoante o caput e §§ do an. 86 da tei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Emp€úo, na forma s€guinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 029lo (dois por cento);

b) a partir do 6" (sexto) ate o limite do l0'(decimo) dia- multa de 04% (quarÍo poÍ cento), caracterizando-se a
inexecução total da obrigação a panir do I l'(decimo primeiro) dia de arraso.

12.2 - Sern prejuím das san@s cominadas no art. 87, L III e IV, da t,ei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
objeto adjudicado, o Municipio de São BemaÍdo, através da Secretaria Municipal de Administração poderá" garantida
a previa e ampla defes4 aplicar à Contratada multa de até l0lo (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicat íria recusar-se a reúrar a notâ de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular
no ato da feitura da mesm4 garantida previa e ampla defes4 sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

v 
t 2.:. t. Multa de até l0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contrataÍ com o Município de São Bernardo,
por prazo de ate 02 (dois) anos, e,

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

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregâÍ ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retaÍdamento da execuÉo de seu objeto, não mantiver a proposta" falhar ou fraudar na execução do
contÍâto, comportar se de modo inidôneo ou cometer liaude fiscal, garantida préüa e ampla del'esa- t-r pedida de

citará
penal

licitaÍ e contÍataÍ com o Municipio pelo prazo d€ até cincô anos e, se for o caso, o Município de São soli
o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejui
conespondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à mntratada será automaticamente descontada da fan[a a que us. acrescida
órgão dadejuros moratórios de loÁ (um por certo) ao mês. Caso a contratada não tenha nqhum valor a reçsber

Prefeitura Municipal de São Bemardq ser-lhe-á concedido o pram 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 Municipio, podendo, ainda a PÍefeitura proceder à

L, cobrança judicial da multa,

12.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatíria da reparação dos eventuais danos, perdas ou

prejuízos que seu ato punivel venha causar ao Município de São Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimenlo dâ multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação
poÍ parte da SecretaÍia Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será descontado dos cÍéditos
que esta possuiÍ com a Secretaria Municipal de Adminisraçâo, e, se estes nào forem suficientes, o valor que sobejar

será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execrr$o pela Procuradoria Geral do Municipio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação,
podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhâla devidamente informada para a

apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13. I)05 II,ICIToS PENÁIS

13.1 - As infrações penais tipificadas n a l-et a.666193 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista,

sem prejuizo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS RECUK!]OS ORÇÁMENTÁRrcS

cE T
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14.l - As despesas decoÍrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, conta de
dotação orçamenúria do ano em curso, ou das dernais que possam vir a aderir a presente At4 ás quais serão elencadas
em momento oportuno:

15. DAS DISPOSIÇOES FINAIS

15.I - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alteraçõ€s que se fizerem nec.essáÍias serão registradas por intermedio de lawatura de termo aditivo a
pÍesente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata paÍa fins de analise técnic4 jurídica e decisão zuperior o Edital de Pregão n'. 12020 e

seus anexos e as propostas das licitântes classificadas.

III - E vedado caucionar ou uülizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem

previa e expressa autorização da PrefeituÍa.

v 16. Do FoRo

16. I As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, como competente para

dirimir quaisquer questões oriundas do pÍesente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderern ser resolvidos
pela via administrativ4 reaunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 e poÍ estarem de acordo, as partes firmam a presente At4 em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só

efeito legal, ficando uma via arquivada dâ sede dâ CONTRATANTE, na foma do Art. 60 da Lei 8 666/93

São Bernardo-MA. de de 2ozo

MTJNICÍPIO DE SÃO BERNARDO

Secraários Municipais:

EMPRESA

Socio/Proprietári o

v PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEMTJNHAS:

CPF:

CPF

sÃo
O'b,X,-

q
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N CPI- PMSB/IIIA
Contrato no ----*-------- CPL PM§B/MA
ATA DE REGISTRO DE PRE('O:

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFETTURÁ MTlNTCIPAL DE SÂO BERNARDONT4A E DO
OUTRO LADO A EMPRESA:

A PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Juridica de DiÍeito Público
Interno, inscrita no CNPJ no 0ó.125.389/OOOI -88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro, SÃO
BERNARDO - MA, doravalte denominada CONTRATANTE, neste ato, Íepreseotada por,
residente e domiciliado na cidade de -- -, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para
'elebrar com a empresa: ---------------------------; Inscrita no CNPJ: ---, estabelecida -------

\/----------------, neste ato Íepresentada pelo ------- RG: ----------------- CPF:
, residente e domiciliado na Rua 0------ doÍavante denominada

CONTRATÀDA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n' ------------, e
PROCESSO ADMINISTRATM N" 

- - e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. rlue se

regerá pela Lei n.o 8.666/93, mediante as clá,usulas e condições seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCES§O
ADMINISTRATIVO N' - CPL-PMSB, tendo por objeto
lntegÍam o presente contrato, independentemente de transcÍiçâo, o Edital seus anexos e a PÍoposla da Contratada.
Conforme preceituar o ârtigo 55 inciso XI de vinculação ao editâl de licitâção ou termo que a dispensou ou inexigiu. ao

convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULÁ SEGUNDÀ . DO vALoR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual e de R$:
-), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS RECUR§OS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursos

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÓES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitaÍ, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contÍatq até 25o/o (vinte e cinco) por cento do valor inicial
atualizado do contrato, em obsewância ao art. 65 § l'da Lei 8 666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor na data de sra assinatura e findar-se-á no dia ------/------l-------, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da t ei n'
8.666/93, e suas alterações.

CLAUSULÀ SEXTA . DA T'ISCALAZAÇÁO
A hscalização do Contrato será efetuada por sewidor designado pela Secretaria de que poderá a
qualquer tempo, determinar o que for necesúrio à regularizaçâo da falta do fomecimento óservando, bem como propor a
aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA §úTIMA - DO PÂGAMENTO

(

q
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O pagamento será efeluado apôs apresentação da Nota fiscal corÍespondente aos produtos adquiridos já a Nota Fiscal deve
está devidamente âtestada pelo SeÍor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (tÍinta) dias contados da data do
atesto.

PÀRÁGRAFO PRIMEIRO - Os paga.Ínentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancaria em conta corrente da CONTRATADA do Banco - -, Agência ------- Conta coÍente ----
-------, uftra vez sêtisfeitas as condi@s estabelecidas neste Coülrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissâo ocorrida na documentação fisca.l será motivo de coneçào por
parte da CONTRATADA e haverá, em decon€ncia, suspensâo do prazo de pagamento até que o problema seja
defi nitivamente sanado.

PARÁGR{FO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRAT.ADA deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante
apresentação de Certidão negaüva de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso )(III da obrigação da
contatada de mantet durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas

s condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARAGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagaÍájuÍos de mora por atraso no pagamento, cobrado através de
documentos não háôil, total ou pa-rcia.lmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições
contrárias.

CLÁUSUI,A OmAYA - DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato so poderá ser reajustado durante o prazo de sua yigênci4 se houver aumento autorizado pelo
govemo Federal.

N NA. D BRI ES DA CO
A CONTRATANTE obrigar-se-á;

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responúvel pelo
acompanhamento e flrscalizaçâo da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado,
compete entre outras obrigações, veriÍicar a qualidade, inviolúilidade das embalagens, estado de

conservação e validade dos produÍos. anotando em Íegistro próprio todas as ocorrências relacionadas a

execução do contÍato determinando o que for necesúrio a regularização das faltâs ou defeitos observados;
c) Fomecel a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orientala em todos os casos omissosl

d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competôncias, do representante deverão ser

solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas converu

e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso tl, alíneas a e b da

CLAUSULA DECIMA - DAS GACOES DA CONTRATADA

r) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de

Serviços e cronogÍarna de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, em estrita

observância a sua proposta e ao Anexo YI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestâção do serviço para

represenáJo na execução do conÍato e prestaÍ esclarecimentos necessáÍios ao servidor designado para

acompanhar e flrscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria Municipal de Administração, quando

solicitado,
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido enlre 08:00 h as l2:00 como sendo o
horário administrativo para trstar sobr6 o contralo e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estúelecido nas clausías e condiçôes do pÍesente contrato e de seus documentos
integrantes, com observância dos requisitos, bern como da legislação em ügor para períeita execução do
contrato:
f) AÍcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contÍato respondendo pelos
encârgos tÍâbalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execuSo do contrato e outÍos
corÍespondenles;

I

I

I

I

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou tÍansferência, no todo ou em parte

A CONTRATADA obrigar-se-á a:
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g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contreto não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
fiscalização ou acompâDhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) ReparaÍ, conigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em paíe, o objeto deste contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultântes da execução.

CL(SULA DÉCIMÂ PRIVIERA. DAs PENALIDADES
O descumprimento, totâl ou pârcial, poÍ paÍte da CONTRATADA" de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará
a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n" 8.666/93, aplicando nos artigos 8l a 88.

PA&IGRAFO PRIMERO - O atraso injrsúficado no clmprimento do objeto deste Contrato zujeitará a
CONTRATADA, à multa de mora correspondente a0,3% (três centésimos poÍ csnto) ao di4 sobre o valor do ftrnecimento,
ate o limite de l0olo (dez por cento).

PAR{GRAFO SEGUNDO - Alern da multa indicada no parágrafo anteÍior, a CONTRATANTE poderá" garantida a
previa defesa, aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecução totâl ou parcial do ContÍato, as seguintes sanções:

a) Adveíêncie;
\-7 b) Multâ de l0 % (dez por c€nto) sobre o valor do Contrato;

c) Suspensão temporáÍia de participação em licitação e impedimento de mntÍataÍ com a

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declrrrçio de inidoneidade para licitar ou conúatâr com a Administração Pública enquanto
perdurarem os moúvos determinantes da punição.

e) As sançõ€§ preüstas nas alineas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a

prevista na alínea "b".

PA&(GRAFO TERCEIRO Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA
e publicada no jornal Oficial do Municipio ou Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de
aplicação das penalidades de advertências e muha de mora.

LAD IMA E NDA - DA
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua Íescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos
b) - o cumpÍimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, proj
c) - a lentidão do seu cumprimentq levando a CONTRATANTE a comprovar a

da conclusão da ór4 do serviço ou do fomecimento, nos prazos estipulados,
d) - o atraso injustificado no início da obr4 sewiço ou fornecimento;
e) - a paralisação do funecimento, sem jusla causa e previa comunicação à CONTRATANTE;

0 - â s.rbcontratasão tota! ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas
no editâl e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo s€rvidoÍ a comissão designada
para acompaúar e fiscalizar a sua execuÉo, assim como as SecretaÍia Municipal de Secretaria
Municipal de Admini stração;
h) - o cometimento r€iterado de faltas na sua execuçâo, anotadas na forma do § l' do art. 67 desta

Lei Federal no 8.666/93;
i) - a decÍetaÉo ou a instâuração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a exea4ão do contato;
l) - Íazões de interesse público, de alta relevância e amplo mnhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoddade da esfera administrativa a que eíá subordinado a CONTRATANTE e

exaradas no processo administrativo a que se refere o contÍato;
m) - a zupressão, por parte da CONTRATANTE, compÍas, acaÍetando modificação do valoÍ inicial
do contrato alem do limite permitido no § l'do aí. 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 frblica, grave perhróação da ordem intema ou
gueÍTâ, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independenternente
do

bilidade

I
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EsrADo ao ulnarxÃo
PRAçA BERÍ{ARDO COELHO DE AL}IEIDA NO 862 - CENTRO

CilPJ: 06.125.389/O001-88 VISTO:

pagarnento obrigatóÍio de indenizat'oes pelas sucessivas e contratualmente impreüstas
desmobilizações e mobilizações e outras pÍevistâs, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar 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 salvo em caso de calamidade pública, grave pertuúaçôo da ordem
intema ou guena, assegurado a CONTRATADA o direito de optaÍ pela suspensão do cumpÍimento
de sras obrigações até que seja normalizada a situação:

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

PAR?IGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Conrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da AdministÍaçâo nos casos enumerados nas alíneas 'a'
a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acoÍdo enlre as partes, reduzidâs a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;

\-, judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA. Do RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentiírias, parte integrante
deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato seÍá recebido conforme Cláusula Decima, sendo que os serviços que

não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da CONTRATADA,
para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUIDO - A criterio da Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO poderá ser conccdido novo prazo

para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2: vez, o contrato podení 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 Ârt t7 da l-ei no t 666D3t

CLÁSIII,A DÉCIMA QTIINTA . DAS ALTERAÇOES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no aÍ. da Lei n' 8.ó66193.

CLÁUSULA DÉCIMA Sf,xTA. DA PUBUCACÁO
lentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinairra, a CONTRATANTE providenciará a publicação em

Yesumo. do pÍesente Contrato

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Eslado do Maranhão, será o comp€tente para ü
resultantes deste Contrato.

vidas ou pendências

JgXô
2

E por estaÍem de acordo, depois de lido e achado conformg foi o presente

3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela paÍtes e testemunhas abaixo.

sÁo BERNARDO(MA). ------

PNTTT'TTUU MUNICIPAL Df, SÃO NNNTINOO
CONTRATANTE

enlo lavrado em

CNPJ: ----------
CONTRA'TADA

I



ül
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESTADO DO MARAIT'HÃO
PRAçA BERilARDO COELHO DE ALTIIEIDA NO 862 - CE]ITRO

CItPJ: 06.125.389/OOO1-66

TESTEMTINHAS

CPF
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