PiÍ
I

-F0l-ll,'r t'l'

PROCESSO

Noor:uarrq?(
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO B

Çzí

RD6

EsrADo oo uannnxÃo
CNPJ: 06.125.389/0001-88
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MoDALTDADE pRncÃo pRESENCIAT sRp Ns 013/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9. 202OO1016
(Pregão Presencial para contratação de empresa atràvés do SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS para fornecimento de
Prestação de sewiço de dedetização, limpeza de caixa d'águ4 fossa séptica e outros, para atender a Prefeitura Municipal
de São Bernardo - Ma e demais órgãos de Sua Estruutra Administrativa),
ABERTURA 19 dê feverêirô de 2020, às 13:00horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitaçâo: situada temporariamente na situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 -

-

Centro

-

São

Bernardo-Ma

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhâo, através do Pre8oeira oficial designado pela Portaria 003 de

janeiro de 2020 torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitâtório, na
modalidade PREGÃo PRESENCIAL, tipo MENoR PREÇO cLoBAL, o referido Pregão será regido pela Lei n" 10.520, de 77
de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n" 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei Complementar na. 123/2006 e pela
Lei n' 8.666, de 21 de iunho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelâs condições e exigências estabelecidas neste edital.
Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de halrilitação, a proposta de preços
(envelope 1J e a documentação de habilitação (envelope 2l deverão ser entregues no endereço acima citado, até às

13:00horas do dia 19 de fevereiro de 2O2O, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente
naquela data, ocasião em que se dará inÍcio ao credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos pertinentes.

I - DO OBIETO
1.1 - 0 presente Pregão Presencial tem como otjeto contratação de empresa para fornecimento de Prestação de serviço
de dedetizaçào, limpeza de caixa d'água fossa séptica e outros, para atender a Prefeitura Municipal de São Bernardo - Ma
e demais Órgãos de Sua Estrutura Administxativa.

1.2 - A quântidade dos Produtos/Serviços indicada no Termo de Referência é apenas estimativa de consumo, e será
solicitada de acordo com a necessidade dos órgãos Participantes, podendo ser uülizâdo no todo ou em parte.
1.3

2

-

-

O

Valor máximo estimado desta licitação enconha-se disponível no anexo I deste Edital.

DA DorAçÃo oRçAMENTÁRÁ
Para contratação de empresa para fornecimento de Prestáção de serviço de dedetização, limpeza de caixa
e outros, para a secretaria de AdministraÉo da prefeitura coníorme dotação abaixo.

d'iigu4 fossa séptica

12.361.0832.2197.0000 - manut. e func. do ensino fund. 40olo
339039 000- outros serviços de terceiros pessoajurídica
12.365.0832.2103.00@ - manutenção do ensino infantil e prêescola
339039 000- outros serviços de terceiros pessoajurídica
12366.0421 .2105.0000 - manutenção da educação de jovens e adultos
339039 000- outros sewiços de terceiros pessoajurídica
12.361.0050.2035.0000 - manutençâo da secretaria de Administração
339039 000- outros serviços de terceiros pessoajurídica

3

-

DA PARTICIPÁÇÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituídas, do ramo de atividade
compatível com o objeto da licitação, e que se apresentarem, até às 13:00horas do dia 19 de fevereiro de 2020 o
Pregoeira em sessão pública no endereço constante no preâmbulo deste editál:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes 1 e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitaçâo para participar do presente procedimento licitâtóriq
conforme modelo anexq em separado dos elvelopes 1 e 2;
c) a proposta de preços (envelope 1) ;
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d) os documentos de habilitâção (envêlope 2)
3.2

-

Não poderâo participar desta licitação as empresas:

3.2.1 - Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em consórcios de
empresas, qualquer que seia sua forma de constituição;
3.2.2 - Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Âdministração Pública, direta
ou indireta, Federal, estadualou Municipal, regido pela Lei na 8.666/93, salvo as iá reabilitadas,
3.2.3 - é vedada, a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com empresa que venha a
contratar empregado que seiam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramerto, do poder público municipal.

- Empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atiüdades Econômicasl compatÍvel com o objeto da
Iicitação.
3.2.4

4 - DO CREDENCIAMENTO

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

4.1

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo eventual da gerência da
sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de
§ociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleiçôes de seus
administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal,
comprovando esta capacidade jurídica;

- Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida e com averbação da Junta comercial do
Estado do Maranhão/MÀ podendo ser utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o
Iicitante, expressamente quanto à formulação de lances verbais e a praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão,
acompanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1.1;

4.1.2

4.1,3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de
Certidão expedida pela lunta Comercial, nos termos da Instrução Normativa ne 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo
Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno
porte que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do
katamento diferenciado e favorecido na presente licitâção, na forma do disposto na Lei Complementâr ns 123, de
14/ 12 / 2006, COM DATÂ DE EMTSSÃO A PARTIR DE MÂtO DE 2011.
4,1,4, Para fins de conRrmaçâo de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuraçâo por instrumento
público, na hipótese de representâção por meio de prepostos;

- O representante da licitante presente à sessão deverá entregar o Pregoeira o documento de credenciamento
juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa atualizado, bem como a declaração
de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação",
4.2

- Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais farão parte do
processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada po! carório competente, ou confeÍido por
membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão de licitação, ou publicação em órgão da
imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

4.3

4.4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se manifestar em nome
do representado, desde que autorizado por documento de habilitaçâo legal, vedada à participação de qualquer
interessado representando mais de um licitante.

4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamentq bem assim o não comparecimento do
licitânte ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s) licitante (§) no certame. Neste caso, o
(s) portador [e§) dos envelopes poderá (ão) assistlr apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou íazer
qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que
quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo
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envelope será entregue ao licitântê que estará autorizado a abri-lo e retirála lacrando-o em seguid4 uma vez que citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita para efeito

de

ordenação das propostas e apuração do menor preço.

- Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

4.7

4.8 - Após o credenciamento, o Pregoeira declarará

5. DÂ APRESENTÂçÃO DAS DECIJTRÂÇÔES

a

a

conclusão dos

abertura da sessão e não mais serão admitidos novos proponentes.

E DOS ENVELOPES

5.1. Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar o Pregoeira:

5.1.1

-

DeclaraÉo dê cump mento dos Requisitos de HabilitâÉo, conforme modelo estabelecido neste edital,

e

apresentada FORÁ dos envelopes exigidos no subitem 5.1.3

- OZ (dois) envelopes distintos contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, devidamente
fechados e rut ricâdos no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, além da Razão social da Licital|te, os seguintes dizeres:
5,1,2

ENVELOPE 1 - PROPOSTÂ DE PREçOS
PREGÃo PRESENCIAL §RP N9 013/2020
RAZÂO SOCtAL, CNPI DA PROPONENTE)

ENvELoPE 2

- DocUMENToS

PREGÃo PRESENCIAL sRP Ns

DE

HABILITAçÂo

013/2ozo

RAzÃo soclÂL, cNPI DA PRoPoNENTE)
6

-

DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 - A proposta de preços deverá:
6.1.1 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações mínimas do obieto, conforme especificações constantes do Anexo I;
c) conter a cotação de preço unitário e global, em real, incluÍdos todos os impostos, taxas e demais encargos pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa iuridicamente habilitada, de aceitação tiícita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da Íilial ou ouko estabelecimerto da licitante que emitirá a nota fiscal
referênte a execução do serviço ora licitado, indicação ess4 indispensável para efeito de empenho da despesa e realização
do pagamento nos termos deste editâl;
[) Prazo de entrega dos produtos e serviçot de acordo com o termo de reíerência
g) Prazo da validade da proposta não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua data de apresentação;
h) Data e assinatura do representante legal.
i) (não será aceito proposta em papelcontínuo)
6.2 - Não será aceita oferta de produto com características diferentes das indicadas no Anexo I deste editâl.

6.3 - A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitânte, das condiçóes estabelecidas neste
edital, tais

6.4 - Os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o obieto licitâdo, tâis como impostos, tarifas, taxas, fretes, seguros
etc.;

c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida p€lo representante legal da licitante no curso da
sessão;

d)

havendo divergência êntre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso, serão
considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa iurídica (agênciô conta corrente e bancoJ. A falta de tal iníormação poderá
ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame;
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- Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, alterações ou
alternativas nas condições/especificações esüpuladas. Nâo serão consideradas as propostas que contenham entrelinhas,
emendas, rasuras ou borrôes que não este.iam ressalvados;
6.5

- o não atendimento

6.6

de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstâs no subitem

15.6 e 15.7 deste edital, implicará na desclassificaçâo do licitante.
7

-

DA HABILITAçÃo

- Todas as licitântes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão ap.esentar a documentação de
Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via no ENVELOPE N 02, devidamente fechado e rubricado no fêcho,
contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.
7.1

7.2 Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeira procederá a abertura dos envelopes contendo os
documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação.
7.3.

a)

b)

-

- Relativos à habilitaÉo iurídica;
Registro Comercial, no caso de eBpresa individual;

-

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente ÍegisFado, em se tratando de sociedade
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus administrâdores;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e Específica da IUNTÂ COMERCIÁL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade ciú|, acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio;
d) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo ór8ão competente, quando a atiüdade assim o exigir.
7,3.1 - Relatlvos à Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadasüo Nacional de Pessoas Iurídica {cNPJl;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitâçâo;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estâdual 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 Fazenda Federal:
. Certidão Coniunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União,
c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:
. Certidão Negativa de Débito Fis€al (CND)
. Certidão Negativa de Inscrição na Diúda Ativa
c.3J faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidão quanto à Divida Ativa do MunicÍpio
. Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN
. Alvará de Localização e Funcionameltoj

d)

CRF

- Certificado

de Regularidade do FGTS, com validade na datâ de apresentação da proposta.

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprlmento à Lei 12.44O/2Oll e à Resoluçâo
Administrativa É 1.47O/2Ol1., expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho, www.tsljus.br/certidao,
atualizado o aÊ29, V da Lei 8.666/93 e a Certidão de Débitos Administrativos do MTE expedida com base na Portâria
1.421 de 12 de setembro de 2014,
7.3.2. euALrFrcAçÂo rÉcNrcA:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em caract€rísticas com o obreto da
licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.
7.3.3

- Relatlvos à qualiÍicaÉo econômico-íinanceira:

a). Certidão Negaüva de Falência e Concordata expedida pelo

distribuidor da sede da licitante, ou de execuÉo
paü'imonial, emitida até 60 (sessenE) dias antes da data de entrega dos envelopes.
7.3.4

-

Os licitantes fornecedores deverâo anexar no envelope de Habilitação fDocumentação Complementar),

declarações, devidamente assinadas pelo representánte legal da empresa, sob as penalidades cabÍveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do ÂrL 32 § 2s, da Lei 8.666/93 (modelo
anexo)
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a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição
na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada como ressalva, na supracitada declaraçâo;

b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno,
periSoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condiÉo de aprendiz, a partir de 14 anos,
nos termos do ArL 74, XXXIII, da Constituição Federal e ArL 27,V, da I,ei 8.666 /93 [modelo anexo);
c) declaração da própria empresa de que nâo existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo
funções de gerenci4 administração ou tomada de decisão. (modelo anexo);
7.4 - Os documentos necessários à habilitaÉo deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia autenticada
por carüjrio competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, obseryados sempre os respectivos prazos de
validade; não poderão ser em hipótese nenhuma autenücâda por servidor desta Comissão.
7.5 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do CNPJ e,
preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:
7.5.1 -

Se o

licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNP] da matriz, ouj

7.5,2 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, bem assim quanto ao
Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta
forma, apresentar o documento comprobatorio de autorização para a centralização, ou;

- Se o licitante for a mat z e o fornecedor do bem
número de CNP, da matriz e da filial, simultaneamentei

7.5.3

7.5.4

-

fora Íilial,

os documentos deverão ser apresentados com o

Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles documentos que, pela

própria natureza, forem emiüdos somente em nome da matriz;

- 0 não atendimento

7.6

de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condiçôes previstâs nos subitens

15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitante;
B

-

DO PROCEDIMENTO

- No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus representantes legais, o
Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaraçáo de atendimento aos requisitos de habilitação, e os
envelopes contendo as propostas de preços [envelope 1] e os documentos de habilitação (envelope 2)j

8.1

8.2 - depois da hora marcâda, nenhum documento e/ou proposta serâo recebidos pelo Pregoeira pelo que se recomenda
que todos os interessados em participar da licitação estejam no local designado 15 (quinze) minutos antes do referido
horário, bem como de propostas/documentaÉo que não se façam acompanhar de representante do licitante deüdamente
credenciado;

- Após a verificação dos documentos de qedenciamento dos representantes dos licitántes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da conformidade das
8.3

propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-se as incompatÍveis;
8.4 - No curso da sessâo, dentre as propostas que atenderem aos rêquisitos do item anterior, o autor da oferta de
yalor mais baixo e os das ofertas com preços até 1096 (ílez por cento) superiores àquela poderáo fazer novos
lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamaÉo do vencedor;
8.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferidâ a palavra ao licitante, na ordem
decrescente dos preços;
8,4.2

-

Dos lances ofertados nào caberá

reü'ataÉo;

8.5 - não havendo pelo menos três ofertas nas condições deÍinidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores
propostâs, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos
(havendo empate nestá condição todos paúiciparão da etapa de lances verbais);

- em seguida será dado inÍcio à etapa de apresentação de lances vertais pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

8.6

- O Pregoeira convidará individualmente os licitantes classiÍicados, de forma sequencial, a apresentar lances
verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;
8.7
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8.8

- A desistência em apresentâr lance verbal, quando convocado pelo Pregoeir4 implicârá na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
8.9 - Caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será verificada

a

conformidade entre a proposta escrita

de menor preço e o valor estimado para a contratação;

- 0 encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira os licitantes manifestarem seu
desinteresse em apresentar novos lances;
8.10

8.11 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o
PreSoeira verificará a ocorrência do empate previsto no item 12.5 deste Edital, para em seguida, examinar a
aceitabilidade da primeira classificad4 quanto ao obieto

e

valor, decidindo motivadamente a respeito;

- Encerrada a etapa competiüva e ordenadas as ofertas, o Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das
condições fixadas no edital;
8,12

8,13 - No caso de inabilitaçâo do proponente que üver apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos
habilitatórios do licitante com a propostâ classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um liÇitante,
dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda às condições fixadas neste edital;

- Nas situações previstas nos subitens 9.9,9.11 e 9.13, o Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente
para que seia obtido preço melhor;
8.14

- Verificado o atendimento das exigências fixâdas neste edital, será classificada a ordem dos licitantes sendo
declarado vencedor e adjudicâtário aquele que ocupar o primeiro lugar, §endo-lhe adiudicado o objeto do certame;
8.15

8.16 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de Habilitação",
durante prazo de validâde das propostas (60 dias â contar da apresentaçâo no certameJ. Após as empresas poderão
retirá-los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitântes que não se habilitarem para
ofertar lances verbâis poderãq ao encerramento da sessão, desde que nâo haia manifestação de interposição de recurso
administrativo, retirar seus respectivos envelopes;

- Da Sessão Pública será lavrada atâ circunstanciâda, sendo esta assinadâ pelo Pregoeira e por todos os licitantes
presentes.
8.17

9,

-

9.1

DO REGISTRO DE PREçOS

-

0 Sistema de Regisho de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos

à

prestação de serviços e/ou aquisiÉo de bens, para contratações futuras da Administração Pública;
9.2 - a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para a

futura contratação, inclusive com preços, especificâções técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme

as

disposiçôes contidas neste inshumento convocatório e nas respectivas propostas âduzidas;
9.3 - órgão Gerenciador é todo órgão ou enüdade da Âdministração Pública responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preçosj
9.4 - órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento licitatório
para Registro de Preçot bem como integrante da íutura Ata de Registro de Preços;
9.5 - o Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bernardo, através 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 datâ de assinatura e publicação da
respectiva Ata de Regisko de Preços;
9.7 - a existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de procedimento especÍfico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao benenciário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condiçôes;
9.8 - este Registro de Preço§, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração Pública

Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão participante do presente certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciâdor. O quantitâtivo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cáda item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e para os órgâos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que
devidamente comprovada avantâgem e o cumprimento das exigências da legislaÉo úgente;
9.9 - homologado o resultâdo da licitaÉo, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, 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 fornecimento nas
condições estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade;
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9.10 - a Atâ de Registro de Preços poderá softer alteraçÕes, obedecidas às disposições contidas no arL 65, da Lei
a.666/93.

1O

-

DO IULGÂMENTO DÁS PROPOSTÂS

10.1 - Estâ licitâção é do tipo MENOR PREÇO, em estrita obsewância do disposto no inciso V do arL 8' do Decreto
3.555/2000;

n'

10.2 - Serão desclassificadas as propostas que nâo atendam as exigências e condiçôes deste edital;

10.3 - Será considerâda mais vantaiosa para a Administração e, çonsequentemente, classificada em primeiro lugar, as
propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condiçôes deste edital, apresente o preço máximo aceitável pela
Administração.
10.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas clâssincadas, após os lances verbais, se for o
caso, o Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2e do artigo 45 da Lei ns

4.666/93;
10.5- Será assegurada como criterio de desempate, preferência de contratação para as microempresa§ - ME e empresas
de pequeno port€

-

EPP, nos seguintes

termos:

10.5.1- entende-se por empate aquelas situaçôes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte seiam iguais ou até SoÁ (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classiÍicâda;
10.5.2- 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 proposta
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o enceruamento dos lances, sob pena de preclusão;

b) não ocorrendo a conBatação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a" deste item, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.5.1, na ordem classificatória, para
o exercÍcio do mesmo direito;

c) no

caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecido no subitem 11.5.1, será .ealizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos na letra "a" deste item, o obieto licitado será adjudicado em favor
da propostá originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste it€m somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte;
1O.5,3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este último, e
entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unilário.
11 - DO DIREITO DE PEflçÂO
11.1

-

No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá

solicitar esclarecimentos, proüdências ou impugnar este instrumento convocâtório, cuia petição deverá ser dirigida o
Pregoeira;
11.1.1 - caberá o Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
11.1.2 - acolhida a petição contra o âto convocâtório, será designada nova data para a realização do certame;
11.2 - declarado o vercedor do certame, qualquer licitante @erá manifestar imediatâ e motivadamente a intenção de
recorrer, com registro em atâ da sÍntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úters para a
apresentação das razóes do recurso, podendo juntâr memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendolhes
assegurada vista imediata aos autos;

11.3 - o(s) recurso[s], que não terá (ãol efeito suspensivo, será (ão) dirigido (sJ à autoridade superior, Secretário de
Adminiskação, por intermédio do Pregoeira o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
período, encaminhá-lo (sl à autoridade superior, deúdamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo;
11.4 -

O

acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de aproveitãmento;
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11.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará
o resultado da licitaçâo, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a quântidade de fornecedores.

11.6 - A falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicaçâo do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;
12 - DO PAGÁMENTO
12.1 - O pagamento será efetuado nos termos do item "6. LIQUIDAÇÃo E PAGAMENTO" do Anexo I , Termo de Referência,
anexo â este edital
12.2 O pagamento será feito através da funcional programáticâ do exercício de 2020.
13. DAS PENALIDADES

13,1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará sujeita
arl 7e da Lei 10.520 /2002 bem corío dos arts. 86 e B7 da Lei np. 8.666/93.

às

penalidades previstas no

13.2 - A recusa do adiudicatário em atender qualquer convocaçâo preústa neste instrumento convocatorio suieitará o
mesmo âs penâlidades, gârantldâ préúa defesa em regulâr processo adminisrativo, â ser conduzido pela áreâ
competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participardo pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei;
13,3 - O valor resultante da aplicação da multa prevista será cobrado pela via administrativa, devendo ser recolhida no
prazo máximo de 10 [dêz] dias corridos, a contâr da data de recebimento da comunicaÉo, ou, se não atendido,
judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o conhaditório e ampla defesa;

- o licitante que enseiar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, comportar-se de modo
inidôneq fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçâo e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniçâo ou até que seja promovida a reabilitação perante a próp a autoridade que aplicou a
13.4

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

13.5 â não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuÍzo das sanções preústas acima sendo facultado a SecÍetaria de Administração da Prefeitura
Municipal convocar os licitantes remanescertes, na ordem de classiÍicação, para prestação do serviço ora licitado ou
revogar a licitação,
13.6 Demâis penalidades/sanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condiçôes ou exigências deste edital e/ou
edital

seus anexos estão disciplinadas no item 9 " DAS SANÇOES", do Anexo I deste

14 - DAS DTSPOSIÇÔES FTNATS

14.1 - Após a declaraçâo do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de
interposição de recurso, o Pregoeira adjudicará o obieto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela
Secretário de Âdministração;
14.1.1 - no caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade incumbida da
decisão adjudicará o objeto licitado;
A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente dê fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suÍiciente para jusüflcar tal conduta, devendo ânulá-la por ilegalidade, de oflcio
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo 18 do
14.2

-

Decreto n'3.555/2000;

14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção, venha, após
julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem;
14.4 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogáv€l das respectivas exigências e condições, bem
como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteisj

- 0 Pregoeira, em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a
instrução do processo;
14.5
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14,6 - Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros materiais na proposta ou da
documentação, desde que seiam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da
proposta, e que não Íiram os direitos dos demais licitantes;
14.7 - As normas disciplinadoras desta licitaÉo serão sempre interpretadas em favor da ampliaçâo da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança do fornecimento dos

materiais;

14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos requisitos de
habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à proposta de preços dentro do envelope de habilitação, ou
vice versa, o respectivo envelope será entregue ao representânte do licitânte que estará autorizado a abrilo e retirá-la,
Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto.
14.9 - O adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçôes da proposta, os acréscimos ou supressões do valor
inicial atualizado do ob,eto da presente licitação, nos termos do arL 65, § 14, da Lei n" A.666/93;
14.10 - 0§ casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições contidas nas
Iegislações citadas no preâmbulo deste edital;

-

14.11 Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada aos
interessados na licitação;
14,12 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no acima, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuÍzo das sanções previstas no item 15 acima, sendo facultado

a Administração convocar os

licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

14,13

-

O

extrato de aviso desta licitação estará publicado no Diário Oficial do Estado do MA

Informaçôes adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Comissão Permanente de Licitação
nos horários de funcionamento da Prefeitura Municipal de segunda a sexta-feira das 08:30 às 12:00 horas.
DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo, §endo eles complementares entre si:
ANEXO I

- Termo de Referência;

- Formulário Padrão de Propostas de Preços;
lll - Modelo de Carta de Credenciamento;
IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa JurÍdica);
V - Modelo de Declaração para ME e EPP
VI - Modelo de Declaraçâo que cumpre plenamente requisitos
Vtl - Minuta da ATA de Registro de Preço

ANEXo II
ANEXO

ANEXo
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

de habilitação;

VIII- Minuta de Contrato.
São Bernardo

ELIZA SANTOS ARAUJO LIMÂ

Pregoeira

Manoel de lesus Silva de Sousa
Secretário de Administração

-

MA, 03 de fevereiro de 2020
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TERMO DE REFERENCIA
1. DO

OBJETO

1.1' O presente Pregão Presencial tem como objeto mntratação de empresa para fomecimento de Prestação de
serviço de dedetização, limpeza de caixa d'águ4 fossa septica e outros, , destinados ao atendimento das secretarias.

2.JUSTIFÍCATIVA
2.1. A presente contratação justifica-se pela necessidade de manter em pleno funcionamento as instalações sem a
presença indesejável de insetos e roedores, proporcionando assim ambiente saudável para o bom desempenho das
atividades e do público que as utilizam.
3. FUNDAMENTAÇÂO LEGAL E MODALTDADE LICITATÓRIA
3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer gnr intermédio de Pregão, cujo tipo presencial
será devidamente justificado pelo Pregoeira designado para o certame. Ademais tem amparo legal, integÍalmente,
nas Leis Federais n' 10.52012002 en" 8.66611993, Lei Complementar n' 12312006 e demais legislações aplicáveis a
este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis as âssunto.
4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

C DOTAÇÃO ORÇÀMENTÁRIA
4.r. PLANTLEAS ORÇAMf,NTÁRUS:

sER!'lÇos

No

OTIANT I.I\ID

UNIT

TOTAL

Serviço de desinsetizaçào, para eliminar e prevenir a proliferação de
mosquitos, formigas, baratas, e outros insetos, aracnídeos, quiolópodesc,
l

,)

diplópodes, atÍaves da utilização de pulverizadores, gel, pô sec<.r,
armadilhas adesivas dou outros pÍodutos necessários, com baixa
toxidade ao homem e atendimento às normas ambientais vigentes (5.434
m'z por serviço).
Sewiços de desratização. eliminar e prevenir a proliferação de ratos,
atÍaves da utilização de pÍodutos Íodenticidas de efeito e com sistemas
de pona iscas normatizados; com baixa toxidade ao homem em

100.000

m2

100 000

ml

100.000

m:

20000

m?

0,96

19.200,00

20000

m2

1,00

20.000.00

20000

m2

0,90

18.000,00

2000
2000
2000

mr

142,33

trr

t4'7,33

ml

20t,67

284 660.00
294.660.00
403.340.00
1.910.860.00

237.000,00

3,12

312.000.00

atendimento às normas Embientais vigentes.

3

Serviço de descupinização com barreira quimica, para eliminar e
prevenir a proliferação de cupins e focos diversos nas áreas de
madeiramento, arvoreados, mobiliários, com a utilização de pÍodutos em

322 000.00

atendimento às normas ambientais vigentes
4
5

6

Serviço de capin4 capina manual do terreno, incluindo serviços de
jardinagem.
Serviço de poda de árvores. Desmatamento, destocamento, limpeza de
áreas com árvores de diâmetro até 03m.

Serviços de retirada de entulhos. Resíduos gerados pelas atividades de
roço, capina e poda, bem como os provenientes residuos da constru@o

civil.
,7

8
9

ServiÇos de limpeza de caixa d'água.

Serviços de limpeza de Cistema.
Serviços de limpeza de Fossas Septicas

TOTAL GERAL

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas com a execução deste contrato côÍrerão, no exercício óe 2020/2020
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12.361.0832.219'1.0000 - manut. e func. do ensino fund. 40oÁ
339039 000- outros serviços de terceiros pessoajurídica
12.365.0832.2200.0000 - manutenção e conservação do ensino pré-escola
339039 000- outros serviços de terceiros pessoa juridica
12.361.0050.203 5.0000 - manutenção da secretaria de Administração
339039 000- outros serviços de terc€iros pessoajuridica
12.361.M21.2192.000 - manutenç. Rec. e conservação de unid. Escolar
339039 000- outros serviços de terc€iros pessoajuridica
04.122.0050.2017 - manutenção e coordenação adm do Patrimonio
319039 000- outÍos serviços de terceiÍos pessoajurídica
10.301.0340.1015.000 - Manutenção do fundo municipal de Saúde
339039 000- outros serviços de terceiros pessoajurídica

5. QUALIFICAÇÃO fÉCXfCA REQUERIDA PARA PARTICIPAÇÃO As

empresas interessadas em

participar do registro de preço deverão apresentaÍ os seguintes requisitos técnicos:
5.

r QUALTFTCAÇÃO TÉCUCI:

- Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa" fomecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado comprovando aptidão para desempenho das atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitação.
5.3.2 Licença ambiental de operação (LO - );
5.3.1

6.DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BASICAS
6 4.1 O serviço de dedetização compreende a execução das seguinles tarefas básicas:
6.1.1 Os serviços que deverão ser prestados pela contratada compreendem o contÍole e eliminação de vetores e
pragas urbanas (cupins, formigas, mosquitos, insetos, ratos e etc.), a desinsetizaçâo, desratiz^ção, descupinização em
todas as dependências (internas ou externas) e a limpezz de caixas d"águ4 em cada unidade a ser informada na
ordem de fomecimento emitido pela Secretaria requisitante.
6.1.2 Caberá à Contratada o fomecimento dos prodúos, eqüpamentos, ferramentas e instrumentos necessários e

suficientes à eficiente execução do contrato, comprometendo-se a empregaÍ na execução dos serviços apenas
materiais de qualidade, gel, pó quimico, inseticida, iscas, conforme a praga e vetor a ser combatidos, devidamente
recoúecidos, atestados e aprovados pelos órgãos de controle sanitários Federal, Estadual e, se for o caso,
Municipal.
6.1.3 A CONTRATA-DA deverá efetuaÍ os sewiços de desinsetização e desratização com a aplicação de produto
quimico de longo efeito residual internamente (paredes, rodapés, cantos, etc.) e extemamente (paÍedes, cantos,
gramas, rede sanitári4 rede de águas pluviais, caixa de passagem e gordura), tendo como objetivo o contÍole e
extermínio de insetos rasteiros (formigas, baratas, etc.) e Íoedores.
6.1.4 Prestar serviço até dois dias da emissão da requisição;

T.MATDRIAIS PERTINENTES A EXECUÇAO DO SERVTÇO
7.1 A Contratada tambem deverá disponibilizar os seguintes e demais materiais necesúrios devidamente Íegistrados

junto ao órgão competente do Ministério da Saúde, com observação tecnica de aplicação e concentração máxima
especificada, atendendo as instruções do fabricanlq contidas no rótulo e obedecendo a legislação pertinente.
7.2 Raticidas - Controle de roedores em geral ( Raüus-rattus, Rattus Norvegicos e Mus Musculus, Ratos, Ratazanas
e camundongos);
7.3 Inseticidavpraguicidas
para controles de baratas e insetos voadores em geral, inodoros; Praguicidas para
controle de baratas e insetos rasteiros e voadores em geral: aracnideos e escorpiões, para aplicaçâo em locais que
nâo solierão interferência humana imediata (varrição e lavagem, etc );

-

r. Dos LocArs DE REALTZÀÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1 Os locais, bem como seus endereços será informada ao licitante vencedor, conforme cronograma de realização
de serviços a ser emitida pela AdministÍaçâo ou órgão requisitante.

8.2 Ainda. a critério de CoNTRoLE. AVALIAÇÀo. \'lSToRlA E FISCALIZAÇÀo. o fiscal do contraro.
nomeado por portaria especifica, poderá exigir informações adicionais que julgue necessârio desde que a solicitação
seja feita por escrito aos prestadores de serviço;
9. OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA
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9.1 A Contratada assumirá total responsabilidade pela perfeita execu$o dos serviços, com estrita observância

a

qualidade do material químico utilizado.
9.2 Prestar os serviços durante o expediente normal, nos dias úteis e se for necesúrios sábados, domingos e feriados.
9.3 Os serviços deveÍõo sêr executedos por profissionais devidamente capacitados e identificados ponando uso
equipamentos de segurança @PI)
9.4 Os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e apropriados para controle de vetores e pragas urbanas
(cupins, formigas, mosquitos, insetos, ratos e etc.), a desinsetização, desratizâção, descupinização em todas as
dependências (intemas ou externas);
9.5 Responsabilizar-se pelos custos de deslocamentos e permanência da equipe nos locais indicados para a execuçào
dos serviços.
9.6 E de total responsabilidade da empresa vencedora, duÍante a execução do contrato, informar com antecedência a
administração pública qualquer alteração na situaçâo cadastral (mudança de CNPJ dou alteração na Razão Social)
da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.
9.8 A empresa vencedora não poderá terceirizar o serviço, sendo de sra responsabilidade a realização dos mesmos;
9.9 Não transferir a outÍem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência do Contratante,
10. OBRIGAÇÔES DO CONTRATANTE
l0.l Oferecer todas as informações necesúrias para que a credenciada possa executar o objeto deste credenciamento
dentro das especifi cações;
10.2 Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
10.3 Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;
10.4 Notificar, por escrito, a credenciad4 a ocorrência de eventuais imperleições no curso de execução dos serviços,
fixando prazo para sua correção;
10.5 Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo o credenciado de total responsabilidade quanto à execução dos

mesmosl

10.ó Acompanhar os serviçoq podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensâo da
prestação; inclusive rejeitando, no todo ou em paÍe, os serviços executados fora das especificações deste Edital;
10.7 ParalisaÍ os serviços casos os empregados da contÍatada úo estqiam utilizando os equipamentos de pÍoteção
individual, ficando o ônus da paralisação por conta da contratada.

1I. DO PAGAMENTO
11.1 O pagamento advindo do objeto da Ata de Registro de Preços será pÍoveniente dos recunos dos órgãos
participantes e será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura
devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta-corÍente em nome da contÍatada;
1 l.l. I A nola fiscaVfatura que apreserte incorÍe@es será devolvida à contralada para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata o subitem anterioÍ começará a fluir a partir da data de apresentaÉo da nota fiscal/fatura
conigida.
1 1.2 Não será efetuado qualquer pagamento à mntratad4 em caso de descumprimento das condições de húilitação
e qualiÍicação exigidas na licitação;
1 1.3 E vedada a realização de pagamento antes da €xecução do serviço ou se o mesmo não estiver de acordo com as
especifi cações deste instrumento;
Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovaçôes dos

ll.4

documentos:
I 1.4. I A empresa receberá o pagamento pelos seÍviços comprovadamente pÍestados poÍ meio da entrega do laudo
técnico do serviço pre$ado;
I 1.4. l0 Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas FedeÍal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte

Municipal.
são Bernardo

ELIZA SANTOS ARAUJO LIMA
Pregoeira

Manoel de ]esus Silva de Sousa
Secreúrio de Administração

- MÁ,03

de fevereiro de 2020.
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ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROPOSTAS DE PREÇOS Licitaçõo n§. 01312020
Modalidade: Pregão - Tipo: Menor Preço por Item
Consumidor: Prefeitura Municipal de São Bernardo-MA
Licitante:
CNPJ
Telefone

Fax

E-mail
Endereço
Cidade

Estado

CEP

DESCRTÇÃO DOS ITENS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT

VALOR

VALOR
TOTAL

LINITARIO

0l
02
03

Estando

de acordo com os termos do

ato

convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da
proposta de

com pagamento atraves do Banco
Agencia no
C/C n"
Cidade de
2020
de
Cidade-t.lF, de

dias,
na

Valor Total da PÍoposta: RS
exlenso). Prazo de Entrega

valor por

Nome por extenso do
legal

no.

SSP

repÍesentante
n"

RG

CPFIN4F:

CARIMBO

E

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
DA EMPRESA,

I
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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCTAMENTO
(PA?EL TIMBRADO DA EMPRESA)
A PREFEITT'RA MI-INICIPAL DE SÃO BERNARDO.MAREF, EDITAI DE LICITAÇÃO PUBLICA

N' OI3/2020
_ TIPO MENOR PREÇO POR ITEM-

MODALÍDADE DE PREGÀO

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a)

R.G n"

portador(a) do

a nos representaÍ Junto

CPF n'

/SSP

a

BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de abertura das PÍopostas e
Documentos Complementares de Hóilitação paÍa o Pregão Presencial N'.
/2020, marcado para o dia
poderes
para
qual
represenlar
12020,
às
l5:o0horas,
o(a)
tem
amplos
a
empÍesa
outoÍgante, formular
____.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE

S

ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição

de recursos e praticaÍ todos os demais atos pertinentes ao certame. Local,

/

I

representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJÀ,IF da empresa.

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

Assinatura do Representante Legal sob carimbo

RG:
CPF/]\'{F
CNPJ/IvíF da empresa

Assinatura do

PM

.Fot.li,r. N,

PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARAN
CNPJ: 06.125.389/0001

o

VISTÜ

ANEXO IV

M0DEL0 DE DECLARAçÃO (fmpregador Pessoa Iurídica) (papel timbrado da empresa]
A PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo BERNARDo-MA"

ReÍ Edital de Licitação na Modalidade Pregão
Ne.

013/2020 - Tipo menor preço por item.

DECLARAÇÃO

sediada

na

representante legal
solicitado

inscrita no CNPJ
na

Baino

o (a) Sr.(a)

CEP

_edoCPFnq
no Edital de Pregão Presencial -n".Ol3/2020,

_

na

por intermédio de seu
portador da Carteira de Identidade ns,
abaixo assinado, em cumprimento ao

Município/Estado

DECLÂRA, sob as penas da Lei, que

- Esú ciente da obrigatoriedàde de declarâr â superveniência de fatos impedilivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorzeJ anos, nos termos do inciso )o(Xlll do arL 7a da Constituição Federal e Inciso V, Art 27 d,a Lei 8666/93, com
relação determinada pela Lei ne. 9.854/1999.

-

Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Execuüvo Municipal/Estadual exercendo funçôes
técnicas, comerciais, de gerencia, administraçâo ou tomadâ de decisão, (inciso III, do arL 9s da Lei 8666/93 e inciso X, da
Lei Complementar nq. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, nâ forma do § 2", arl 32, da
Lei ne.8666/93;
Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição
na documentação referente à regularidade nscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.

Local e data

Âssinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATÁMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARÁ MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

[Lei Complementar 123 /2006;)

portador (a) da Carteira de ldenüdade R. G. np.
S§P/- e do CPF/MF
representante da empresa _CNPI/MF
ne.
solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação,
modalidade de Pregão Presencial na .....-/2020, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base
nos artigo§ 42 a 45 da Lei Complementâr ne.123 /2006.
Eu,

na.

-

Declaramos ainda, oue não existe qualouer impedimento entre os previstos nos incisos do § 49 do artigo 3e da
l,ei Complementar -Federal ne. í 2312006.
Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTTDÁO emitida pela

comprovaÉo da colldição de Microempresâ ou empresa de Pequeno PorL

de

2020.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

-lunta Comercial

para
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ANEXO VI

IMODELo DE DECLÂRÂÇÃo DANDo cIENcIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE os REQUISIToS DE HABILTTAÇÂo)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão np.
requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

J2020,

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

que cumprimos plenamente os

IPil]
I
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VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS N-O,..-J2O2O
PREGÃO PRESENCIAL SRP N9.

pRocEsso ADMINtSTRÁTlvo

J2O2O

No. _____J2020

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicaÉo no Diário Oficial do municÍpio de São

Bernardo- Maranhão.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa na
Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São Bernardo-M4 inscrito no CNPI
sob o na.06.125.389/0001-BB, representado neste ato pelos gestoresr responsável
RESOLVE, registrar os
preços da empresa
inscrita no CNPJ sob o ne
com sede na
CEPi -cidade
representada pelo
nas
quantidades estimadas na secção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada
por item, atendendo as condiÉes preústas no instrumento conyocaúrio e as constantes desta Ata de Registro de PÍeçús,
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei np. 8.666/93, Lei f.10.520 /2002, LeiComplement ne.123/2006 e
suas alterações, e em conformidade com as disposiçôes a seguir:
1, DO OBIETO

1.1

-

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada em

prestação de Serviço de Dedetização, Limpeza de Caixa D'Água Fossa Séptica e Outros, para atender a
Prefeitura Municipal de São Bernardo - Ma e demais Órgãos de Sua Estrutura Administrativa, conforme
condições e especificações constantes nestâ Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ónCÃOSTfltlOADES a firmarem contrataçôes nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitaçôes especincâs para aquisiÉo do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
2. ADESÃO DE ORGÃOS

NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preçot durante sua vigênci4 poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estâtais ou ainda de regime
próprio que não tenha participado do certame licitaório mediante previa consulta ao órgão Serenciador.

- Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando deseiarem fazer uso da Ata de ReSisto de
Preços, deverão manifestár seu interesse iunto ao órgão gerenciador da Atâ, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticadot obedecida a ordem de classincação.
2.2

2.3

-

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preçot observadas as condiçôes nela estabelecidas, optar

pela aceitação ou üão do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que

o

fornecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4 - As aquisições ou contrataçóes adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50yo (cinquenta por
cento] dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente
das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na atâ de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do
número de órgãos não participantes que, desde que deúdamente comprovada a vantagem e o cumprimento das
exigências da legislação ügente
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3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREçOS

gerenciamento deste instrumento catrerá

3.1

-

3.2

- A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contádos

O

a

Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo - MÁ'
a

partir de sua publicação no lornal Oficial do Estado/MA.

3.3 - A SECRETARIA/óRGÃOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços sãor cabinete do Preíeito;
Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimento
Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educaçâo; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de
Administração; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; secretariâ de Assistência e Desenvolvimento Social;
Secretaria de CulturA Esportes e Lazer;
4, DO CONTRATO

4.1 - O preço a quanúdade e a especincação dos serviços/produtos registrados nesta Ata encontram-§e indicados na
tabela abaixo:

QTD

DESCRTÇÃ0

E

EMPRESA

UN

À-,ÍARCA

DO ITEM

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

5. DA ENTREGA

-

Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionadâ (se
necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.1

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

6, DAS OBRICAÇOES DA CONTRATADA

6.1

-

Executar

o

fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com

as

especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorentes do descumprimento das condiçôes
estabelecidas.

- Prestar os esclarecimentos que forcm solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender
prontámente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriÍicar quando da
execução dos atos de sua responsabilidade;
6.2

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

6.4

-

A falta de quaisquer itens cuio fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada Çomo

motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços obieto deste edital e não a eximirá das
penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estâbelecidas;
6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outra§
julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6

-

respeitar e fazer cumprir

a

legislação de segurança

e AdminisFaçâo no trabalho, previstas nas

normas

regulamentadoras pertinentes;

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

- Indenizar terceiros e/ou à próp a Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos
danos ou prejuízos causados por sua c-lllpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas prev€ntivas, com fiel
observância às exigências das autoridades competentes e à5 disposiçôes legais viSentes;
6.8
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- A contratada Íicará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado,
devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
6.9

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

6.10

-

6,11

- 0 atraso na execução

caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

7, DAs oBRIGAçõE| DA 0o.NTRATA,NTE
7.1

-

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

- Fornecer à empresa a ser contratada todas as iníormações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao objeto deste Edital;
7.2

7.3

-

Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

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

- Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a rea,ustamento de preços ou a atualização monetáriaj
7.5

7.6

-

Não haverí sob hipótese alguma, pagamento anteÇipado;

7.7

-

Fiscalizar a execuçâo das obrigações assumidas pelo contratado.

A, DO PAGAMENTO

8.1

-

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

responsável;
8.2

-

O

Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item íornecido, de acordo com

o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

- Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturâs, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a
reapresentação das notas Íiscais/faturas.

8.3

- Nenhum pagamento isentará o FoRNECEDoR/CONTRÁTADO
implicará aceitâção definitiva do fornecimento.

8.4

das suas responsabilidades e obrigaçôes, nem

- O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que
íorem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factorinS"j

8.5

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidades do
Contratado.
9. DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS

9,1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo perÍodo de vigência da presente Ata admitida a revisão no caso
de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendolhe no máximo o repasse do percentual determinado.
9.2

-

Os preços

registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praücados no mercado, mantendo-se
valor originalmente constante da proposta e aquele úgente no mercado à época

a diferença percentual apurada entre o

do registro;

- Caso o preço registrado seja sup€rior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor,
mediante correspondênci4 redução do preço registrado, de forma a adequá-lÀ

9.3
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9.4 - Fracassada a neSociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da
legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de
registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatÍyeis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média
daqueles apurados pela Prefeitura.
10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
10.1

-

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

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

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decoryente deste Registro de Preços,
XI, XVII e Xvlll do aÊ 78 daLei8.666l93i

nas hipóteses previstâs nos incisos I a

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

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercadoj
e) por razôes de interesse público devidamente demonstradas

e

justificadasj

0 descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.
10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondênci4 a qual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.
10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação
no Jornal Oficial do Municipio de São Bernardo/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.

10,4

-

A solicitaçâo do fornecedor para cancelamerto dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura

facultando-§e a esta neste caso, a aplicâÉo das penalidades preústas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento
fornecimento do item.

do preço registrado, cessarão todas as atiüdades do Fornecedor, relativas

ao

10.6 - Caso a Prefeitura rão se uülize da prerrogativa de c2ncelâr esta Áta, a seu exclusivo critério, poderá suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das íaturas, até que o Fornecedor cumpra integTalmente a condição contratual

infringida.
10.7

-

A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas sêguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validadej
11.1

-

0s preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos,

tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, Iucro e outros
necessários ao cumprimento integrâl do obieto destá Ata de Registros de Preços.
12. DAS PENALIDADES
12.1 - O descumprimento iniustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratâda a multas,
consoante o caput e §§ do art 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Notâ de Empenho, na forma seguinte:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

bJ a partir do 6e (sexto) até o limite do 10e (décimo)

diô multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se

inexecução total da obrigação a partir do 11q (décimo primeiro) dia de âtraso.

a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARAN
CNPJ: 06.125.389/0001-88
12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art 87, I. llt e tV, da Lei A.666/93, pela inexecução total ou parcial do
objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a notâ de empenho iojustiÍicadamente ou se não apresentar situação regular
no ato da feitura da mesma, garantida préyia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidâdes:
12.3.1. Multa de até 100/0 [dez por cento) sobre o valor adiudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de São BernaÍdo,

por prazo de até 02 (dois) anos,

e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para

licitar ou contratar com

a

Administração Pública Municipal.

12.4 - A licitânte, adjudicâtária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude nscal, garantidâ prévia e ampla defesa, licará impedida de
licitar e conhatar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará o
seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estâdo por igual perÍodo, sem prejuÍzo da ação penal
correspondente na forma da lei;
12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida
de juros moratórios de 1% (um por cento) âo mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da
Prefeitura Municipal de são Bernardo, serlhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua inümação,
para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serâo encâminbados
ao órgão competente para que seia inscrita na divida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança
judicial da multa;
12.6 - As multas previstas nesta seÉo não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos
que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.
12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cincol dias úteis, contados da intimação
por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será descontado dos créditos que
estâ possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será
encaminhado para inscrição em Diüda Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;
12.B - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação,
podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a

apreciação e decisão superior, dentro do mesmo pmzo.
13, DOS ILICITOS PENAIS
13.1 - As inftações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo iudicial da forma legalmente prevista, sem
prejuízo das demais cominações aplicáveis.
14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1 - As despesas decorrentes das contratâções oriundãs da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de
dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas
em momento oportuno:
15. DAS DTSPOSIçÕES FTNAIS
15.1

-

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alteraçôes que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adiüvo a
presente Ata de Registro de Preços,
IÍ - ünculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, iurídica e decisão superior o Editâl de Pregão ne. _------12020 e seus
anexos e as propostas das licitantes classincadas.
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lll - É vedado caucionar ou utilizar
previa

e

o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira sem

expressa autoazação da Prefeitura.

16. DO FORO

-

16.1

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como competente para

dirimir quaisquer questôes oriundas do presente contrato, inclusive os

casos

omissot que não puderem ser resolvidos

pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seia"
16.2

- e por estarem de acordo,

as

partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito

legal, ficando uma via arquivada da sede da CoNTRÁTANTE, na forma do ArL 60 da

são

Bernardo-MA, de

dezozo.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
Secretários Municipais:
EMPRESA

Sócio/Proprieário
PREGOEIRA
EQUIPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:
CPF:

CPF

Leia.666/93.

PM

-Folli.1.
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PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARAN

lrls
TO:

CNPI: 06.125.389/000
PROCESSO ADMINISTRÁTIVO NS

ContIato ne

----------------

ATA DE REGISTRO DE PREçO:

---.--------

CPL- PM§B/MA

CPL- PMSB/MA

------CONTRÂTO QUE ENTRE SI FÂZEM, DE UM IJIDO, A PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MÁ
EMPRESA:

E DO

OUTRO UIDO Â

----..-..-

Â PREFEITURÂ MUNICIPAJ. DE SÂO BERNÂRDO, Pessoa Jurídica de Direito Público lnterno, inscrita

06,125.389/0001-88, com sede na Pçâ BernaÍdo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO BERNARDo - MÀ
doravante denominada CONTRÂTANTE, neste ato, representada por, ----------------residente e domiciiiado na
no

CNPJ ne

cidade de

-----------------,

no uso de suas atribuiçôes legais que lhe conÍere poderes para celebrâÍ com a empresa: ------CNPI:
estabeleÇida
neste ato

lnscrita no

representada pelo
RG:
CPF
residente e
domiciliado na Rua doravante denominada CO TRATÂDÀ têm enhe si justo e pactuado, nos
termos contidos na proposta objeto do PP ne --------------------, e PROCESSO ÀDMINISTRATIVO N0 ---------------- -...'- - e da
ATA DE REGISTRO DE PREçOS NR. _que se regerá pela Lei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cúusulÂ

PRIMEIRA - DO OBIETO O presente CONTRÁTO tem por base legal o PROCESSO ADMTNtSTRÁTM Ne ----..-------.-. lntegram o presente contrato, independentemente
------- CPL-PMSB, tendo por obieto
de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao
edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

-

CLÁUSULA SEGUNDÂ. DO VÂLOR

Valor global pelos serviços do objeto contratual é de
( --------------------------'-),
inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato.
O

que

cúUsULA TERCEIRÁ - Dos RECURsos FINANCEIRos
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da conhatação da presente licitâçâo correrão por

conta de Recursos:

- Dos AcRÉsIMos E sUPREssÔEs
Â CONTRATÂDA Rca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se Íizerem
necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 250lo [vinte e cincoJ por cento do valor inicial atualizado
do contrato, em observância ao art 65 § le d.aLeia.666l93.

cLísULÂ QUARTA

cúUsULA QUINTA . Do PRÁzo

DE

vIGÊNcÍA

o presente contrato entrará em vigor na datâ de sua assinatura e findar-se-á no dia ------/------

-- /

*----,

podendo ser

prorrogado, após manifestaçâo das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme aÍtigo 57, inciso I, da Lei

ne

8.666,/93, e suas alteraçõe§

cúusuLA sExrA - DA FtscAIJtzAçÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria

de

que poderá

a

qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como propor a
aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CúUSULA SÉTIMÁ - Do PÂGAMENTo
O

pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscâl correspondente aos produtos adquiridos já a Nota Fiscal deve

está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30

(trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRÂFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditâdos em nome da CONTRATADA, mediante transferência bancaria
em conta corrente da CONTRÁTADA do Banco ---------------------, Agência ------------ Conta corrente --------------, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARríCRÂFo SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
CONTRÁTADÁ e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento ate que o problema se,a definitivamente sanado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO EEÊiIITÚO
ESTADO DO
vtsio
CNPJ:
PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRÁTADA deverá comprovar sua regularização Íiscal e com o
Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovaÉo será feita mediante apresentação de
Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da conrâtada de manter,
durante todâ execução do contrato, em compaübilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificaÉo exigidas na licitaÉo.

plnÁCnlfO QUAnfO - I COUtmflNtf

não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através de
documentos não hábil, total ou parcialmente, b€m como por motivo de pendência ou descumprimento de condições
contrárias.

cúusulA otravÂ

- Do REA|usrE
0 valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento autorizado pelo

governo Federal.

cúusulA

Not{Â - nAs oBRlcÂÇÕEs pA coNmÂTÂÍflT

Â COi{TRÂTÁNTE obrigar-se-á:

a)
b)

Acompanhar e hscalizar

a

execuÉo do contrato;

Designar um servidor da Secretâria Municipal de ÁdoinistraÉo que será responsável pelo
acompanhamento e fiscâlizaÉo da exeoção do obieto do presente contrato. Ao servidor designado,
compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estâdo de
conservaÉo e validâde dos produtos, anotando em registÍo póprio todas as ocorrências relacionadas a
execução do contrato determinando o que for necessário a regularizaÉo das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Miiximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRÂTADÂ, informaçÕes adicionaig para dirimir duüdas e oriellta-la em todos os casos omissos;
d] Âs decisões e providencias que ultrapassarem as competências do representante deverão ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para ad@o das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do conúato na forma do art 73, inciso ll, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

cúusuIÁ

DÉCIMÁ - DÁs oBRtcÂçÕEs DA coNTRÁTÁDÁ

presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CoNTRÁTÁDA obrigar-se-á a:
a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou ordem de
Serviços e cronograma de enkega fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, em estrita
observância a sua proposta e ao Anexo vl, observando a qualidade.
O

c) Manter preposto com ânuência da Administração Muricipal na localidade da prestação do serviço para
represenú-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao servidor designado para
acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria Municipal de AdministraÉo, quando
solicitado;
d) Observar o horário do expediente admiÍlistrativo, compreendido entre 13:00 h as 12:00 como sendo o
horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus documentos
integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em viSor para perfeita exec'ução do
contrâto;
0 Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, preúdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentesj
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da fiscalização
ou âcompanhamento efeurado pela Secretâria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se
veriRcarem vÍcios, defeitos ou incorreçóes resultantes da execução.

cúsULA DÉcIMÁ PRIMEIRÂ.

DÂs PENALIDADES

O descumprimento, total ou parciâ|, por parte da CONTRÁTÂDÀ de qualquer das obrigaçôes ora estabelecidas, §u,eitará a
coNTRATADA as sanções previstas na Lei Federal np 8.666/93, aplicando nos aúigos 81 a 88.

PARÁGRÂFo PRIMERo

no cumprimento do obieto deste Contrato sujeitará a CONTRATADA, à multa
(três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10% (dez

- o atraso iniustificado

de mora correspondênte a
por cento),

0,3

PÁúGRÂFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a coNTRÁTANTE poderá, garantidâ
aplicar

à

CONTRÁTÂDÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:

a

prévia defesa,
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a) Adyertência;

b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o yalor do Contrato;

c)

Suspensão temporária de paúicipaÉo em licitâção

e

impedimento de conhatar com a

administração, por prazo nâo superior a 02 (dois] anos;

d) DeclaraÉo de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administração pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) Âs sânções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com
na alÍnea "b".

a

prevista

plnÁCmfO

TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer p€nalidade será feita comunicação escrita à CONTRATÁDA e
publicada no jornal Oficial do Municipio, Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das
penalidades de advertências e multa de mora.

cLísuLA DÉctMA SEGUNDA - DA REsclsÂo
A inexecução total ou pârcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei,
Constituem motivos para a rescisâo deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, proietos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuait especificações, projetos e prazosj
c) - a lentidâo do seu cumprimento, levando a CONTRÁTÂNTE a comprovar a impossibilidade da
conclusâo da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustiÍicado no inÍcio da obra, serviço ou fornecimento;
el - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e préúacomunicaÉo à CONTRATANTE;
0 - a subcontrataçâo total ou parcial do seu otljeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a
sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no
edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determilações regulâres emanadas pelo servidor a comissão designadã
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de Secretaria
Municipal de Administraçâo;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §

1e do arL 67 desta Lei
Federal na 8.666,/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência ciúl;
j) - a dissoluçâo da sociedade ou o falecimento da CONTRATÂDA;
kl - a alteração social ou a modificação da Íinâlidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execuçâo do contrato;
l) - razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, iustificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administraüva a que esú subordinado a CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1e do arl 65 desta lei;
n) - a suspensâo de sua execução, por ordem escrita da CONTRÂTANTE, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pút lic4 grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do

de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizaçôes e mobilizaçôes e outras previstas, assegurado a CONTRÁTADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensâo do cumpriment! das obrigações assumidas até que seja normalizada
pagamento obrigatório

a situação;

o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE decorrentes
dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigaçôes até que seia normalizada a sihraÉo;
PAfuíGRÂFO PRIMEIRO
o

contraditório

-

Os casos de rescisão

contratual serão formalmente moüvados nos autos do processo, assegurando

e a ampla defesa.

PARIíGRÁFo SEGUNDo - A rescisão deste contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alÍneas 'a' a

'l'desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as parteg reduzidas a termo no processo da licitâção, desde que haja
conveniência para â CONTRATANTE;
iudicialmente, nos termos da legislação.

cLísULÂ DÉcIMÁ TERCEIRÁ . Do RECEBIMENTo Dos PRoDUToS
Os serviços deverão ser entregues

deste.

conforme Crcnograma constânte nos anexos planilhas orçameuúrias, parte integrante
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CNPJ: 06.125.389/0001-88

PARi(GRÁFO PRIMEIRO - o objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços que não
satisfizerem as condiFes citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da CONTRÂTADÁ" para
serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PÂtuíGRÂFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo prazo para
recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2ê vez, o contrato poderá ser rescindido. A CONTRÂTADA será
notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias coffidos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no
ArL 87 da Lei n'8.666193;

cúsuLA DÉcrMA euINTA - DAs ÂLTERÂçôES
Este contrato poderá ser

altrrado, com

as devidas

iustificativas, no caso preústo no arL da Lei n'8.666/93.

cúusuLÁ DÉctMA sExrA - DA puBLIcAcÃo
Dentro do praz o de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE proúdenciará a publicação em resumo, do
presente Contrato.

CúUSULA SÉ.IIMA . DO FORO
O foro da Comarcâ de SÃO BERNARDO no Estâdo do Marânhão, será o competente pâra dirimir dúüdas ou pendêncies
resultantes deste Contrato.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, íoi o presente instrumento lavrado em 3
(três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

sÂo BERNARDO(MA), ---'------------------------

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
CONTRATANTE

CNPI:

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1e

CPF

CPF

