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MoDALTDADE pREcÃo pRESENcIAL Ne ooqlzozo

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS, 2O2OO 1OO4

(Pregão Presencial para contratação de empresa para execução dos serviços de formação inicial e continuada (curso de
capacitaÉo) para PÍoÍissionais da Educação, para atendimento da Secretaria de EducaÉo de São Bernardo, Estado do
Maranhão).

ÂBÊRTURA: 28 de janeiro de 2020, às 14i00 hora§.
Sala da Comissão Permanente de Licitação: situada temporariamente na situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 --

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado pela Portâria 003 de
janeiro de 2020 torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatório, na
modalidade PREGÃo PRESENCIAL - , tipo MENOR PREÇO GLOBAL, o referido Pregão §erá regido pela Lei n" 10.520, de 17 de

iulho de 2002, regulamentada pelo Decreto n" 3.55 5, de 08 de agosto de 2000, Lei Complementar nq. 123/2006 e pela Lei n"
8.666, de 21 de junho 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 1) e a documentaÉo de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endereço acima citado, aé às

14:00horas do dia 28 de ianeiro de 2020, 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.

1 - DO OB'ETO

1.1 - O presente Pregão Presencial tem como obreto contratação de empresa para os serviços de formação inicial e

continuâdâ (curso de capacitaçãol para Profissionais da Educação,, para aGndimento da Secretaria de Educação de São

Bernardo, Estado do Maranhão.

1.2 - Os Serviços indicada no Termo de RefeÉncia é apenas estimativa de consumo, e será solicitada de acordo com a
necessidade dos órgãos Parücipantes, podendo ser utilizado no todo ou em parte.

1.3 - O Valor máximo estimado desta licitação encontra-se disponÍvel no anexo I deste Edital.

z - DÁ DorAÇÂo oRÇAMENTÁRrA

Para contratação de empresa para os serviços de formação inicial e continuada (curso de capacitação) para
Pro8§sionâis da Educação, daprefeitura coÍlforme dotação abaixo.

12.361.0832.2197 .0000 - manut. e func do ensino fund. 40pá

339039 000- outros serviços de terceiros pessoajuridica
12.365.0832.2103.0000 - manutenção do ensino infantil e prêescola
339039 000- outros serviços de terc€iros pessoa jurídica
12 .366 .O42'l .2105 .0000 - manutenção da educação de jovens e adultos
339039 000 outros serviços de terceiros pessoa juridica
12.361.0050.2035.0000 - manutenção da secretaria de educação
339039 000- outros serviços de terc€iÍos pessoajuridica

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitâção quaisquer empresas legalmente constituÍdas, do ramo atividade compatÍvel
com o objeto da licitacão, e que se apresentarem, até às 14:00horas do dia 28 de janeiro de 2020 o Pregoeira, em sessão
pública no endereço constante no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de cÍedenciamento, em separado dos envelopes 1 e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitaÉo para participar do presente procedimento licitâtório, conforme
modelo anexo, em separado dos envelopes 1 e 2;
c) â prcposta de prcços (envelope 1) ;
d) os documentos de habilitaçâo (envelope 2).
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3.2 - Nâo poderão participar desta licitação as empresas:

3,2.1 - Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissoluÉo, em liquidação e em consórcios de
empresas, qualquer que seja sua forma de con§tituiÉo;

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 ne 8.666/93, salvo as já reabilitadas.

3.2.3 - é vedad4 a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com empresa que venha a
contratar empregado que seiam côniuges, companheiros ou parentes em IiÍlha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, do poder público municipal.

3.2.4 - Empresas que não tenham o CNÁE (Classificação Nacional de Aüvidades Econômicas) compatÍvel com o objeto da
licitação.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - 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
documentosl

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

4,1.2 - Procuraçâo particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida e com averbação da lunta comercial do
Estado do Maranhão/MÀ podendo ser utilizado o modelo anexo a este edital, estâbelecendo poderes para representar o
licitante, expressamente quanto à formulação de lances verbais e a praticâr todos os demais atos inerentes ao Pregão,
acompanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1.1;

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de
Certidâo expedida pela lunta Comercial, nos termos da [nstruçâo Normativa n0 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 beneÍiciar do tratameÍrto
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar na 123, de 14/12/2006, COM
DATA DE EMISSÃO A PARTIR DE MAIO DE 2011.

4.1.4, Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuração por instrumento
público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

4.2 - 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 CNP, da empresa atualizado, bem como a declaração de atendimento
aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

4.3 - 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 por carúrio clmpetente, ou conferido por membros da
equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial,
oLrservados sempre os respectivos pÍâzos de validade;

4.4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se manifestar em nome do
representado, desde que autorizad
representando mais de um licitante.

o por documento de habilitação legal, vedada à participação de qualquer ado

4.S A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não com do
licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s) licitante (sl no certame. N o (s)

,)

portador (esJ dos envelopes poderá (âo) assistir apenas como ouüntê [sJ, não podendo rubricar docume
qualquer observação em atâ ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, re

ou fazer
tando que

quando a documentâção de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo
envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abrilo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliâr a disputai

PREFEITURA MUilICIPAI DE SÃO BERÍ{ARDO
ESTADO DO MARANHÃC

CNPJ: 06.125.389/0001-88
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4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrit4 para efeito de ordenação
das propostas e apuração do menor preço.

4,7 - Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos procedimentot
inclusive assinando a ata respectiv4 sob pena de decadência do direito ao recurso.

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

5- DAAPRESENTAçÃo DAs DECLARAçÕES E Dos ENVELoPES

5,1. Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representântet deverão apresentar o Pregoeira:

5.1.1 - Declaração de cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo estabelecido neste edital, e

apresentâda FORA dos envelopes exigidos no subitem 5.1.3

5.1.2 - OZ (dois) envelopês distintos contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, devidamente
fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suâs partes externas e frontâis, em caracteres
destacados, além da Raáo social da Licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREçOS
PREGÃo PRESENC|ÁL Ns oo4/zozo

RÁzÃo socrAL, cNPl DA PRoPoNENTE)

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITÂçÃO
PREGÃo PRESENCIAL Ns 004,/2020

RAzÃo socnL, 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 ob,eto, conforme especiÍicações 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 juridicamente habititada de aceitação hácitâ.

e) número do CNPJ do proponente ou ainda da fllial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal referente a

execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispersável para efeito de empenho da despesa e realização do pagamento

nos termos deste edital;

O Prazo de entre8a dos produtos e serviços, de acordo com o termo de referência
g) Prazo da validade da proposta não superior a 60 (sessental dias consecutivos, a contâr de sua data de apresentaçâo;
h) Data e assinatura do representante legâl.
i) (não será aceito proposta em papel contínuo)

6.2 - Não será aceita oferta de produto com características diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.

6,3 - A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste editâI,
tais

6.4 - Os preços apresentados devemi
a) refletir os de mercado tlo momento;
b] compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, târifas,
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da I

d) havendo divergência entre valores/percentuais grafados numericamente e os graíados por
válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa jurídica [agência conta corrente e banco].

s, seguros etc.j
icitan no curso da sessão;

serão considerados

6.5 - Uma yez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentoô retificações de valores, alterações ou alt€rnativas
nas condições/especificaçôes eshpuladas. Não serão consideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas,
rasuras ou borrões que não esteiam ressalvados;

6.6 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, obsewadas as condições previstas no subitem 15.6 e

15.7 deste editâI, implicará na desclâssificação do licitante.
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7 - DA HABTLTTAçÁo

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

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. - Relativos à habilitaÉo iurídical
a) - Registro Comcrcial no caso de empresa individuâl;
b) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comerciais,
e, no caso dc sociedades por açõet acompanhândo de documentos de eleição dc seus âdmtnistrâdoresj
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
b.2) Cenidão Simplificada e EspecíÍica da IUNTÂ COMERCIÁI
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade ciüI, 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 áutorização p a funcionâmento expedido pelo órgão crmpetente, quando a atividade assim o exigir.

7.3.1 - Rclativosà Rcgularidadc Fiscal
a) Prova de lnscriçâo no Cadastro Nacionalde Pessoas JurÍdica (CNPD;
b) Prova de inscriÉo no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se hower relativo ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade 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 formâ da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federalr

. Certidão Conjunta de Tributos Federais e quanto à Divida Aüva da União.
c2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:

r Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)
. Certidão Negativa de Inscr,çâo na Divida Ativa.

c.3) fâz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidão quânto à Diüda Ativa do Município
. Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ÍSSQN
. Álvará de Localização e Funcionamento;

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

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lel 12.440 /20ll e à ResoluÉo
Administrativa lrs 1.47O/20ll, exPdido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho, www.tsljus.br/certidao, atualizado
o arl29, V da Lei 8.666193 e a Certidão de Débitos Administrativos do l"{TE expedida com base na Portaria 7.421de 12 de

setembro de 2014.

7.3.2. QUALTFÍCÁçÃO TÉCNtCA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatÍveis em caracterÍsticas com o ob,eto da
licitação, mediante comprovação no CNPJ e contrato social da empresa.

7.3.3 - Relativos à qualincação econômico-Rnanceira:

al. Certidão Negativa de Falênciâ e Concordata expedida pelo distÍibuidor da sede da li
patrimonial, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrêga dos envelopes.

de execuçâo

7,3.4 - Os licitântes fornecedores devêrão anexar no envelope de Hatlititação (Documentaçao
devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que

, declarações,

â) Declârâ inêxistêrciâ dê fâto supêwêniente impeditivo de hâhilitãçãô, nâ fôrmâ do Art. 32 § 20, dâ Iêi 9.666,/93 (modelo
anexo)

a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 723/2006, possuir alguma restrição na
documentação referente à regularidade fiscal, esta deveÉ ser mencioaada, como ressalva, na supracitada declaração;
b) Declara que nãô possui em seu quadro de pessôâl empÍêgàdô (s) com menos de 18 ânos, em tràbâlho noturno, perigoso ou
insalubre e mênorês de 16 anos, em quâlquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anot nos termos do ArL

q'tdv r cuu dr L ^r L r, , r, uo LLr u.uuu/ /J (,,,vqcru d,'tÀur'
c) declaração da própria empresa de que não etste eú seu quadro de empregados, §ervidorês públicos exercendo funções de
gerencia, administraçãoou tomada de decisão. [modelo anexo);
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7.4 - 0s documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por
carúrio competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade; não
poderão ser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta Comissão.

7.5 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitânte, com o número do CNPI 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 CNPJ da matriz, ou;

7,5.2 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNP, da Í]lial, bem assim quanto ao
Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta
forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização, ou;

7.5.3-Seolicitanteforamatrizeofornecedordobemforafilial,osdocumentosdeverãoserapresentadoscomonúmero
de CNPI da matriz e da Íilial, simultaneamente;

7.5,4 - Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNP, da filial aqueles documentos que, pela
própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

7.6 - 0 não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condiçôes previstas nos subitens 15,6 e
15.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitânte;

8 . DO PROCEDIMENTO

8.1 - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus representantes legais, o
Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, e os

envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2);

8.2 - depois da hora marcad4 nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeira, pelo que se recomenda que

todos os interessados em participar da licitaÉo esteiam no local designado 15 (quinze) minutos antes do referido horário,
bem como de propostas/documentaçâo que não se façam acompanhar de representante do licitante devidamente
credenciadoj

8.3 - Após a veriÍicação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitântes, serão abertos primeiramente
os envelopes contendo as propostas, ocásião em que será procedida à verincação da conformidade das propostâs com os

requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-se as incompatÍvei5;

8,4 - No curso da sessão, denbe as prúpostas que atenderem aos rêquisitos do item anterior, o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com pÍeços até locr6 (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a prmlamaÉo do vencedor;

B.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida â palâwa ao licitânte, na ordem
decrescente dos preçosi

8,4.2 - Dos Iances ofertados llão caberá retratação;

8.5 - não havendo pelo menos três ofertas nas condiçôes definidas no subitem anterior, poderão autores das melhores
os preços oferecidosproposta§, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que seia

(havendo empate nestâ condição todos paúiciparão da etapa de lances verbai§);

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

8.7 - O Pregoeira convidará individualmente os licitantes classiÍicados, de forma sequencial, a aprese[târ lances
verbais, a pârtir do autor da Froposta ctrassificada de mâlor preço e c demais, em ordem dêcrescmte de valor;

8.8 - A desistência em apresentar lance verbal, qua[do convocado pelo Pregoeira, implicará na manutencão 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 veriÍicada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação;
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8.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes manifestarem seu
desinteresse em apresentar novos lances

8.11 - Declarada encerrada a etapa compehtiva e ordenadas as oíertâs, de acordo com o menor preço apresentado, o
Pregoeira verificará a ocorrência do empate previsto no item 12.5 deste Edital, para em seguid4 examinar a aceitabilidade da
primeira clessificada, quanto ao obieto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

8.12 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo os
documenros de habiiitação apenas do iicitante que apresentou a meihor proposta, para verificação do atendimento das
condições fixadas no editâl;

8.13 - No caso de inabilitação do proponente que üver apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos
habilitatorios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessiyamente, até que um licitante, dentre
aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda às condiçôes fixadas neste edital;

8.14 - Nas situações preüstas nos subitens 9.9,9.11 e 9-13, o Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para
que seia obtido preço melhoD

8.15 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classiticada a ordem dos licitantes sendo declarado
vencedor e adiudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adiudicado o obieto do certâme;

8,16 - 0 Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de Habilitação",
durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentâção no certame), Âpós as empresas poderão retirá-los
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que nâo se habilitarem para ofertar lances
verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde que não haja manifestação de interposição de recurso administrativo,
retirar seus respectivos envelopes;

A.l7 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstânciada, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os licitantes
presentes.

9 - DO IULGAMENTO DA§ PROPOSTAS

9.1 - Esta licitação é do tipo MENOR PREço, em estrita obsewância do disposto no inciso V do arL 8'do Decreto no

3.555/2ooo;

9,2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste edital;

9.3 - Será considerada mais vantâjosa para a Administração e, consequentemente, classificada em primeiro lugar, as
propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço máximo aceiúvel pela
Administração.

9.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances verbais, se for o caso,

o Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2s do artigo 45 da Lei np 8.666/93;

as mlcroem E e empresas de

9.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas m
de pequeno porte sêlam iguâis ou até 596 (cinco por cento) superiores à proposta mais bem

e empresas
da;

9,5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresâ ou empresa de pequeno porte mâis bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contrataÉo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a" deste item, serão
convocadas as remanescentes que powentura se enquadrem na hipótese do subitem 12.5.1, nâ ordem classificaúria, para o
exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentadcs pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecido no subitem 11.5.1, será realizado 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 adiudicado em favor da
proposta originalmentê vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor ofertâ inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequêno porte;

9,5- Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para
pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:
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9.5,3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado peio licitante, prevalecerá este último, e
entre o valor uniúrio e o global, se for o caso, prevalecerá o valor uniúrio.

10 - DO DTRETTO DE PEflçÂO

10.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostás, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este instrumento convocâúrio, cuja petição deverá ser dirigida o
Pregoeirâ;

10.1.1 - caberá o Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de ,18 [quarenta e oito] horas;

10.1,2 - acolhida a petição contra o ato convocaúrio, será designada nova data para a realização do certame;

1O.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, com registro em ata da sÍntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três] dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, podendo,untar memoriait ficando os demais licitantes desde logo intimados para

apresentar contra razões em igual número de dias, que começarâo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos;

10.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ãol dirigido (s) à autoridade superior, Secretário de
Administração, por intermédio do Pregoeira o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
perÍodo, encaminhá-lo (sJ à autoridade superior, deüdamente informado, para apreciação e decisâo, no mesmo prâzo;

10.4 - 0 acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de aproveitamento;

10.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o
resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificaÉo e a quantidade de fornecedores.

10.6 - A falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante {sl na sessão importará a decadência do direito de recurso
e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedori

11 - DO PAGAMENTO

11.1 - O pagamênto será efetuâdo nos termos do item "6. LIQUIDACÃO E PAGAMENTO" do Anexo I - Termo de Referência,

anexo a este edital
11.2 O pegamento será feito através da funcional programática do exercício de 2020.

12. DAS PENALIDÁDES

12.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente PreSão ncará sujeita às

penalidades previstãs no art 7' da Lei lO.52C /2CA2 bcnt comc dos aÍ.5. 96 e 97 da l,P-i r,a.2.665 /93.

12,2 - A recusa do adjudicatário em atender qualquer convocaÉo prevista neste instrumento convocatório suieitará o

mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo

desta Prefeitura Municipal, a saber:
aJ decadência do direito de participar do pregão em !ela;
b) outras penalidades na forma da Lei;

administrativo, a ser conduz la área competente

12.3 - 0 valor resultante dâ aplicação da multa prevista será cobrado pela via administrativ4 deven o ser recolhida no prazo

máximo de 10 (dezl dias corridot a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo

rito e com os encargos da execuçâo Íiscal, assegurado o contraditorio e ampla defesa;

12.4 - o licitante que ensejar o retardamento da execuÉo da licitação, não mantiver a proposta, comportár-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurârem os motivos
determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e,

se for o caso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do Município;

12.5 a não-regularização da documentação, no prazo preústo no subitem acim4 implicará decadência do direito à

contratação, sem preiuízo das sanções previstas acima, sendo facultâdo a Secretaria de Âdministração da Prefeitura
Municipal convocar os licitantes remanescente§, na ordem de classificação, para prestaÉo do serviço ora Iicitado ou revogar
a licitação.
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12.6 Demais penalidades/sançôes sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste edital e/ou seus
anexos estâo disciplinadas na Lei 8.666/93

13 - DÂs DrsPosrçÕEs FINAts

13.1 - Após a declaração do vencedor da licitaçâo, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição
de recurso, o Pregoeira adiudicará o obieto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela Secretário de
Administração;
13,1.1 - no caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade incumbida da
decisão adjudicará o objeto licitado;

13,2 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e sunciente para iustiÍicar tâl condutâ, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofÍcio ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo 18 do Decreto n"
3.555/2000;

13.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o inte.essado que a tendo aceitado sem obieção, venha, após
julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem;

13,4 - A participação nestâ licitâção implica na aceitâção plena e irrevogável 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) dia§
úteis;

13.5 - O Pregoeir4 em qualquer momento, poderá promover diligências obietivando esclarecer ou complementar a instrução
do processo;

13.6 - Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros materiais na proposta ou da
documentação, desde que seiam irrelevantes e não preiudiquem o processamento da licitação e o entendimento da proposta,
e que não firam os direitos dos demais licitantesi

13.7 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessado§, desde que não comprometam o interesse da Administração, a íinalidade e a segurança do fornecimento dos
materiais;

13.8 - 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 habilitaÉo, ou vice versâ, o
respectivo enyelope será entregue ao representante do licitante que estaú autorizado a abri-lo e retirá-la, Lacrando"o em
seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto.

13.9 - 0 adjudicalário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da propostâ, os acréscimos ou supressões do valor inicial
atualizado do ob,eto da presente licitação, nos termos do art 65, § 14, da Lei n" 8.666/93;

13.10 - 0s casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeir4 que se baseará nas disposiçôes contidas nâ§
legislações citadas no preâmbulo deste edital;

13.11 - Os autos do respectivo processo administrativo que oridnou este edital estão com vista fTanqueada aos interessados
na licitação;
13.12 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no acima. implicâú decadência do direito à contratação,
sem preiuÍzo das sançôes 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.

13.13 - O extrato de aviso desta licitâção estará putrlicado no Diário Oficial do Estado do MA

lnformaçôes adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Comi
horários de funcionamento da Prefeitura Municipal de segunda a sexta-feira das 08:30 às

DOS ÂNEXOS

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

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO ll - Formulário Padrão de Propostas de PreÇos;
ANEXO lll - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de Declaração [Empregador Pessoa Jurídica);

e

00 ras
nte de Licitação nos



ANEXo V - Modelo de Declaração para ME e EPP

ANEXO VI - Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitação;
ANEXO VII- Minuta de Contrato.

Leila

PIíSB. FOLHÂ NC

, (iJ v. Ál,ríl

ii0Cr1, LllÀnE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARü'i.IiI;ÚR
ESTADO DO MARAHHÃO

CNPI: 06.125.389/0001-88

São Bernardo - MA, 17 de janeiro de 2020.
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TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO:
l.l - O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para a realização de um curso para a formação de
professores alfabaizadores do mrpo doc€nte da Secretaria Municipal de Educação, de conformidade com as normis e
exigências contidas neste termo, assim mmo, aquelas definidas pela Secretaria de Educação.
1.2 - O curso terá uma carga horária de 40 (quarenta) horas.
i.3 - O curso terá como rema principai: 'Curso para a iormaçâo de prciessores aifaberizadorei', com as seguintes
especificações:
CONTEUDO: Letramento; Aiíabetização na Eriucação Infantii; aifabetização nos primeiros anos; Sequência didática

paÍa alfabetização; LeituÍa e escrita; Produção de escrita livre. Dificuldades de alfabetização; Maleriais e jogos para
alfabetização; Música e arte na alfabetização, e Avaliação e alfabaização.
OBJETIVOS: Esse curso tem por objetivo qualificar professores para o processo de alfabetização, auxiliando em suas
enÃas pm sala ãa e"la a na âôhi-.rê ê§.^l.r íl nrrrn tamháa nmirirá a',a nr oã"^a.l^.Á" -niêíáâm c nrahlanáriea rla

alfabaização e do letramento a partir de uma visão interdisciplinar, permitindo o conhecimento dos processos
envolvidos na aquisição da linguagern. Pcr meio Ce fundamentos e metodclogias de ensinc e aprendizagen; cs
professores alfabetizadores serão capazes de analisar as diferentes dimensões (linguístic4 social e politic4 psicológica e
educacional) envolvidas no processo de aquisição da escrita e da leitura. O curso promoverá tambem um debate sobÍe a
prática pedagógicq de forma a subsidiar as ações dos educadores, e sobre os problemas educacionais acerca das
propostas de alfabetizacão atualmeÍúe no Brasil. Ainda. prooorcionará o conhecimento dos Drocessos de alfabetizacão e
aprofundamento tórico-prático nas atividades de letramento.
I 4 O PIIBLICO ALVO deste curso serão os Professores Alfabetizadores da Rede Municioal de Ensino que atuarão
em sala de aula e como multiplicadores do coúecimento adquirido, em um número de l0O (cem) educadores.
2. ruSTIFICATIVA
2.1 - A presente solicitação prevê a contratação de empresa para ministrar cuÍsô peíinente à capacitação docente dos
educadores da Rede de Ensino (professores alfabetizadores). As a@es serão realizadas no ano de 2020, pela Secretaria
Municipal da Educação.
As inscrições acontecerão através das escolas pelos diretores, que indicarão os profissionais que apresentam perfil e

inteÍesse em participar - e posteÍiormente desenvolver - os trabalhos aprendidos em determinado curso, e/ou
representantes da Secretaria Municipal da Educação, indicados pela Secretária da Educação. Estes representantes, após
realizaçáo do curso, atuaÍão em sala de aula e como multiplicadores do conhecimento adquirido para seus colegas
docentes.
J, r-,A TUKN1A L'A T,AT,LUVAU L'U§ §T,KVTçU):
3.1 - O programa e destinado ao corpo docente da Rede Municipal de Ensino.
3.2 - O programa <ieverá ser ministradas dentro do municipio <ie Ubá, em iocal e data definirios peia Secretaria
Municipal de Educação.
3.3 - A Contratada ficará responúvel pelos gastos relativos âo transpoÍte, alimentação e hospedagem dos ministrantes

do curso devem ficar â cargo do contÍatado. Aind4 devem estar inclusos os valores pertinentes aos materiais didáticos e

de lpoio utilizados duÍalrte os cursos. Entret3nto, a Secretada \4.rnicipa! de Educação deverá definir (en de13 opoÍurr3)
e disponibilizar local de realiza@o do evento.
: I À arrN|.TA^T.tnÂ .l-..ôíá ..r;li,aí h^" r.i-.:., rtanáàr n. -^mr" - l-.'i.1"..àa . i.'ôát-" i-.1,,";,,- a" n-ainrnrpc

que regulamentam a materia.
3.5 - Todas as comunicações referentes à execução do contrato serão diretamente realizadas com a contÍatada e a

Secretaria Municipal de Educação.
3 6 Deverá ser apresentado oara fins de oagamento. após a realizacão do curso a

4, OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE:
lcorresDondente

4.1 Alem de outras decorrentes de normas lecais e da natureza do DÍesente contÍat gações da Contratante
A) Efetuar pagamento à contratada no prazo e forma estipulados neste mntÍato, de Nota Fiscal
B) Fiscalizar a execuçâo do contrato.
C) Indicar pessoas para a presente capacitação.
5, PRAZO E CONDIÇÔES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 O prazo total de prestação dos s€rviços do objeto desta licitação seÍá de 3o(trinta) dias corridos, contados a paÍtir da

assinatura do contralo. podendo ser este prazo prorrogado a critério da Administra$o Municipal por igual periodo.
5.2 Caso a prestação dos serviços do objeto desta licitação não satisfaça a contento tudo aquilo que foi exigido, o

contrato podeÍá ser rescindido pelo contÍatante, observado o disposto no instÍumento convocatório e no contrato
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5.3 Na hipótese da adjudicatária se recusar a assinar o Contrato, na forma prevista neste instÍumento convocatório, a
CONTRATANTE, facultativamente, procederá a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
obedecido o disposto no parágrafo segundo do mencionado art. 64.
5 Á Á .ê.tt.â inir'<+iffraáa .la ÀáirrrliraráÀo 4rh â.êiáâ. ^ -^.tÍât^ .^ nr.?^ .êfêÍi,l^ n^ in§ln,mênr^ .^nw^^,fÁ;^

caracterizará inadimplência, sujeitando-a ao pagamento da multa compensatória de 10plo (dez por cento) do valor global

06. DO VALOR ESTIMADO E PLANILHAS OR AMENTARIAS

roRMAçÃO rNrCrAr - 2O2O

Folho de pessool:

N'
ORD.

ORD.

T]NID. DE
TRdB

rUNÇÃO

Formadores p/merendeiras

QUANTID. HORAS/DIA VALOR
IINIT-

UNIT. TOTAL

VALOR
TOTAL

3
Hr/aula

Und

82 R$ 165,00 R$;2.640,00

e

Pafairia da< r,r<ista< P( to 1? Pt'lÁ ?'t1 'll

7 Supervisor Pedagógico Hr/aula I ló R$ 215.00 R$ 3.440,00

2 Coordenação pedagógica Hr,iaula 2 l6 R$ 187.67 R$ 6.005,33

4

Formadores pedagógicos

Formadores p/vigias

Hrlaula

Hr,/aula

16

a

l6 R$ r65,00

R$ r65.008

R$ 42.240,00

R$ 2.640.00

6 ASG Diaria 4 3 R$ 105.00 R$ 1.260.00

7 CopeiÍa Diaria 3 R$ 105.00 R$ 945.00

ST B TOTAL R§ 59.170,33

TRAB
I Trânsporte, âlimentâçâo e

hospedagem por formador p/2 dias
Lhd 20 R$ 573.33 R$ I 1.466.67

3 Lanches Und 3.800 RS 8.00

SUB 'TO'TAL

RD

1 Reprodução de texto

U L\ tlr. lrt!
TRAB

Vural\ I lu. 1âLOR.
UNIT. TOTAL

Kir

R$ 30.400.00

RS 78.

Moteidl didtitico
co:

,950 R$ i2,ô7 RS 12.033.33

3 Material para as oficinas Kit 20 R$ 209,33 RS 4.186.67

St]B TOTAL RS 16.220,00

ORI-,.

TOTAI- (;ER{L

UNID. DE
I RAI'

VALOR
UNII,

VALORQtrANTtD.

2 r-o(,ô9ao uc c§uurura uc yJrx pala
encerramento

RS

15E.1E4,67

FUNÇAO

) RS 412.67 R$ 2.063,33I1 Locação de equipamento (Data
show/som./microfone./tela de
proieção)

Kit

I
3 I uNlL, I I KS l.ll),o/\tttÀpresemação cuitural iocai -./,KJ t.f t),o /

RS 4.194,33SUB TOTAL

, urtarrFrvà\, _ \.\rr! r rrr\rtrrrrt

Darcela única

N" FUNÇÃO TINID. DE OUANTID. HORA§/DIA VALOR vÀt,oR

I

1.900

I

Folho de pessoal:
I
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)4

.TOTAL
ORD. TRAB

8 R$ 215,00 R$ l.720,001 Supervisor Hr/aula 1

2 Coordenação pedagógica Hr/aula 82 R$ 187.67 R$ 3.002.67

l lr,/aula t6 8 R$ 165,00 RS 21. 120.003 FormadoreVprofessor

L RS los.oo j ns +zo,o04
i

ÀSG L,lat la .l

RS 315,005 Copeira Diaria l I R$ 105,00

R$ 26.577,67ST]B TOTAL
Traa< 4!i

FTIN o
e

UNID. DE
TRAB

QUANTI D. VALOR VALOR

7

N"
rrl(u.

t6 RS 368,00 R$ 5.888,00I Tral|sporte, âlimentâção e

hospedagem dos 15 formadores
Und

Refeição Und 700 R$ 19,33 RS 13.533.33

z Lanches

QUANTID, vAt-oR
LiiiiT.

VALORN"
URD.

FUN o UNID. DE
I'RAB

RS 30.62t.33SLTB TOT.{L

Moterial didtitico
pedaoóaico:

R$ 12.67 R$ 8.866.67Reprodução de texto Und 7001
R$ 209.33 R$ 3.349.333 Material para as oficinas Kit l6

Rr§ 12.2t 6,00SUB TOTAL

7 CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO-1.1 Os serviços deverão estar de conformidade com as especificações e condições constantes deste Termo de

Referência e com as norÍnas legais ou tecnicas pertinentes ao objeto, cabendo à Contrdada executar os mesmos com
-^t^ ^ ^l^J:a--:- ^^ ^J:.^l -^L -^-^ ,^ ^-t:^^^ã^ J^^ ^--^:^- --^.,:-.-^ ^/^'. -^.^:.4^.^-1..1.!.!;çiú i úúaiiilriliii .aú \;úiaiii, rvú P.rra uw ayxwYov sal *rr!!!r yrv'r§l.D vuu I

8, DO PAGAMENTO
8.1 Os pagâmentos devidos serào conforme requisição dc seniços, ou scjÀ de modo paicelado.

A CONTRATADA deverá apresentaÍ a Nota Fiscal/Iatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e
acompanhada da requisição dos mesmos

ô p.dâmânÍ^ .^6--r- "a.; af-rn,ar{n áarni< ão vp.iÊaráa . rêfr'l"riá"d- íi.^"1 ãa aanraco ficonãn a Í-Í!NTP 
^TÀnô

-" t;ó.:it,t:iu

ciente de que as certidões apresentadas no ato da conlrâtação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos

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

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

Drodutos:

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais. o prazo de

reâpresentação, desde que devidamente regularizados;

No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a

CONTRATANTE poderá se assim entender, descontar o valor de multas por
pagamentos que realizar à CONTRÁTADA.

9 \'IGENCIA DA CONTRATAÇÀO
9.1 O Prazo de Vigência da Ata de Registro será d€ 12 meses a contar de sua publicação

contado a paÍtir de sua

quitação da mesma. A
aplicadas, em quaisquer

I UNIT.

I tl

I und I r 4u0 | R$ E,00 I R$ r r.200,00 I l

I

RS 69.415.00 MENSAL

R§: 694-150-00 l0 MESUS-

TOTAL GERAL
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IO. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

10.1. Os itens deste TERMO DE REFERNCIA, a serem contÍatados após regular procedimento licitatório, serão objeto
u( o!e,,,P4,,,,4,,,s,,r rrs!d'rz4\4u . dvd,,d\4u Pur §Ç, r,uu,.

i0.2. Os aiús previsius n,.r itcflr anlenoi sriào exeici,ios no iriteiesse da ,arlniinistraçàu pubii!<r < ào ex.li,etI e ncm
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terc€iÍos por qualquer irregularidade e, na sua
ocorrência, não implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

!0 I A CONTBATANTE se lesqva ao direilo íle rejeilar ro lodo or! e!!! Fa!'!e o objeto dn CQNTRÁTO, se em
desacordo com as especifrcações e as clârsulâs contratuais;

10.4. Quaisquer exigências da fiscalizaÉo iÍlerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

I 1, DAS INFRAÇÔES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

l l.l. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contrataÇão é aquela
prevista no Edital.

São Bemardo(MA), l7 de janeiro de 2020

Leila

Eliza
rT

S
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ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Cidade: _Estádo_CEP:_

PROPOSTAS DE PREÇoS Licitação nq. 004/2020
Modalidade: Pregão - Tipoi Menor Preço por Item
Consumidon Prefeitura Municipal de São Eernardo-MA.
Licitante:
CNPJI

Teiefone Fax
E-mail
Endereço

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR
u N !T-Á-P-!O

VÂLOR
TÔTÀ I

DESCRTçÃO DOS rTENS

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os vaiores acima com vaiidade da
propostâ de _ dias, com
pagâmento aravés do Banco _ Âgencia na

_ ClC ne 

- 

na Cidade de
Cidade-UF,

de 020.

valor 'lotal da Propo§ta: R§ valor por
extenso). Prazo de Entrega Nome
por extenso uo representante
legal RG no

nq

P- CPF/MF:
CÂRIMBO E ASSINATURÁ DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

loumr. I

01

03
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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

IPAPEL TIMBRÁDO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE sÁo BERNARDo.MA.
REF. EDITAL DE LIcITAÇÃO PUBLIcA

MoDALIDADE DE PREcÃo PRESENCIAL Na, oo4/2020
- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o [a] Sr [a]. portâdor(al do R.c nq

a nos representar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares de Habilitação para
o Pregão Presencial Ne. ------J2020, marcado para o dia 

-/-+/2020, 
à§ 14100 horas, o(al qual tem amplos poderes para

representar a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de inGrpor
recurso, renurcisr ao direitg de interpssição de recu::sgs e pnticar tcdos gs denrxis :tos pertinentes ?c cerr.:me. Lgael,
.....-/_------/_ Assinatura do representânte legal sob carimbo RG: CPF: CNP!/MF da empresa-

r§srrdrurd uu ÁePtc§clttallre rJctdt 5uu ldl luluu
RG:

vr '/rrr
CNPJ/MF da empresa

/SSP- CPF ne

OBS, Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de procuração pafticular.
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inscrita no CNPJ nP

,R-.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO (Empregador Pessoâ Jurídica) [papel timbrado da empresa]

A PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo BERNARDo-MA"

Ret Editál de Licitação nâ Modalidade Pregão

Na. 004/2020- Tipo menor preço por item.

DECLARAÇAO

sediada na ne 

- 
Bairro 

- 

CEP _ MunicÍpio/Estado _ por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.[a) portador da Carteira de Identidade ns.

P-edoCPFne abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado
no Edital de Pregão Presencial ns.004/2020, D ECLÂRÁ, sob as penas da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a süperveniência de fatos impeditivos 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 XXXII do arL 7q da Constituição Federal e lnciso V, Ar|* 2? da Lei A666/93, com relação
determinada pela Le i ne.9.A54 /1999.

- Não possuiem seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo funções técnicas,
comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisâo, [inciso lll, do arL 9a da Lei 8666193 e inciso X, da Lei
Complementar na. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitaÉo, na forma do § 2o, art 32, da Lei n!.
a666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequero porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição na
documentação reíerente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.

\-, Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRÁTAMEI.{TO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS

DE PEQUENO PORTE
(Lei Complemertar 1 23 / 200 6.)

Eu, 

- 

portador (a) da Cârteira de ldentidade R G. nq. SSP/_ e do CPF/MF np.

representante da empresa CNPJ/MF ns
solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação,
modalidade de Pregão Presencial ne J2O20, seia dado o tratamento diferenciado concedido â essas empresas com base

nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar ne.123/2006.

Declaramos ainda. oue não existe oualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4q do artigo 3e da Lei
Complementar Federal ne, 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentâmos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela lunta comercial para
comprovação da condiÉo de Microempresa ou empresa de Pequeno PorL

2020.

Assinatura do representante legal sot, carimbo
RG;

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

de
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ANEXO VI

(MoDELo DE DECLARAÇÃo DANDo CIENCIA DE QUE cUMPRE PLENAMENTE os REQUISIToS DE HABIL]TAÇÃo)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão na. J2020, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação exigidos para participação no presente certame,

Local e data

Âssinatura e Carimbo Representante Legal

g,
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PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N9 ------------ CPL- PMSB/MA
Contrato ns -------------- CPL- PMSB/MÂ

CONTRÂTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM UIDO, A PREFEITURA
MUNtctpÁL DE sÃo BERNARDo/MA E Do ourRo utDo A EMPRESÂ:

Â PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO, Pessoa JurÍdica de Direito Público Interno, inscrita no
CNPJ ne 06.125.389/0001-88, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almerda 863 - Centro, SÃO BERNARDo - MÀ doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por, -----------------------------, residente e domiciliado na cidade de ----------

no uso de suas atribuicões legais que lhe confere ooderes Dara celebrar com a emDresa

cúusuLA SEGUNDA - Do vAu)R
o Valor global pelos serviços do objeto contratual é de

(,
PIilSB. FOLHÂ NO-.---

PRoc. ÂDtí ô:) t(

sente licitação correrão por

; Inscrita no CNPJ: -' estabelecida -'--'-'' -- , neste ato representada pelo
------- RG: -- CPF: -------- residente e domiciliado na Rua -----------
doravante denominada CO TRÁTADÀ têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta obleto do PP ne -----------
-----, e PROCESSo ADMINISTRÁTIVo Ne --------------------------- que se regeú pela Lei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e
condições seBuintes:

aI ítlctlt ó DollJÍFla 
^ 

- t|al ôElFIn ar n?ô.ôrrô aallrro ÀTí! rôh n^r h..a lêd.l ^ DanaE§§n ÀnlrtNl§tD liTftrít lI9 --..-----.----

----- - CPL-PMSB, tendo por objeto Integram o presente contrato, independentemente de
transcrição, o Edital seus anexos e â Propostâ da Contratada. ConfoÍme preceituar o artigo 55 incisô XI de vinculação âo êditâl de
licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao conüte e a propostâ do licitânte vencedor.

u5 rr tuuur5, ErrLdt 6uà, ' 
r çrc uu uEàl,E§ds uc qud'iluc' llaru 

' 
czd q uE 

' 
rLtudr' §uur c u uuJYLu uu rultr dLU.

.' i!'<r'r r rED.ErD

DOS TERMOS DE REFERÊNCIÁ: As despesas decorrentes da con
conta de Recursos:

cúsuLÂ eUARTA - Dos AcRÉstMos E supREssÕEs
A CONTRÁTADA fica obrigada a aceitár, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se fizerem
necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, aÉ- 25o/o [vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do
contrato, em observância ao arl 65 § 1e daLeiA.666/93.

CúUSULA QUINTÂ . Do PRÂzo DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em viSor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia -------/---- - /.-'-'-', podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso l, da Lei ne 8.666/93, e

suas alterações.

cúusulA sExrA - DA FlscÂLÂzAÇÃo
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 íornecimento observando, bem como propor a aplicação das
penalidades previstâs deste instrumento.

CúUSULA SÉTIMA. Do PÁGAMENTO
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 (hinta) dias contados da data do atesto.

PARr{cRÁFo PRIMEIRo - os pagamentos, serão creditados em nome dâ CoNTRATADÀ mediante kansferência bancaria em
conta corrente da CONTRÂTADÂ do Banco ----------- Ágência ------ Conta corrente .-------.---"., uma vez
satisfeitas as condiçóes estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
CONTRATADA e haverá, em decorrência suspensão do prâzo de pagâmento até que o problema seja definitivamente sanado.

da
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PARiíGRÂFO TERCEIRO - Á câda pagamento realizado, a CONTRÁTADA deverá comprovar sua regularização fiscal e com o
Fi§co Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FCTS. Tal comprovação será feita mediante apresentação de
CeÉidão negativa de debito - CND, Bem como, manter conforme artigo 55 inciso xtlí da obrigaçâo da contratada de manter,
durante toda execucâo do contrato. em comDatibilidade com as obrisacões Dor eles assumidas. todâs as condicôes de habilitacão
e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRÁFo quARTo - A CoNTRATANTE nâo pagará ,uros de mora por atraso no pagamento, cobrado akavés de documentos
não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições contrárias.

cr ÁusulA oIrAvA - Do REÂrusrE
O ',i!^. d^ ^.ô.ôntô r.^hlr-r^ cÁ à^âôy.í .ôr rô.ittcta.l^ !rr!.--rô ^ nr.?ô âô .r,. r'iôÁ--i- .õ k^rnrô. .,'hôhr^ -'tr^.iz..i^ -ôt^.r.Jt,-únv P=ru
governo Federal.

cúusulÂ NoNA . DÂs oBRrcÂcóEs DÁ coNTRÁrÁNTE
A CONTRÂTÂNTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execuÉo do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
aeurlparritautettto e iiscaiizaçãu da exeeuçãtr üu uirjetu tiu prescnte eulrLÍai{r. Âu rervir.iur desigrratiu, eurrrpeie
entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de conservação e
râiidade dos produtos, anotando cm rcgistro próprio tcdas as ocori"énci;s rclâcionêdâi â cxccuçâo do
contrato determinando o que for necessário a regularizaÉo das faltas ou deíeitos observados;
cl Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATA"DÀ
informaçôes adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omisso§;
d) As decisôes e proüdencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser solicitadas,
a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
el Receber o objeto do contrato na íorma do art 73, inciso tl, alíneas a e b da Lei8,666/93,

cúUsULÂ DÉCIII.ü{ - DAs oBRIGÂcÔEs DA CoNTRÂTÂDÂ
0 presente Contrato não poderá ser otjeto de cessão ou transíerência no todo ou em parte
A CONTRÂTÂDÂ obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços obieto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho Ordem de Serviços e
ta observância a suacronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, em e

proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do serviço para
representá-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 Administração, quando
solicitado;
d) Observar o horário do expediente administraüvo, compreendido enfe 14:00 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 estâbelecido nas clausulas e condiçôes do presente contrato e de seus documentos
integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para perfeita execução do
contrato;

0 Arcâr com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato respondendo pelos encárgos
trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administraçâo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em façe da fiscalização ou
acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se

vedficarem vÍcios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULÂ DÉCIMA PRIMEIRÂ. DAS PENÂLIDÂNES
O descumprimento, totâl ou parcial, por parte da CONTRÁTÂDA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a

CoNTRATADA as sanções previstas na Lei Federal ns 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a BB.

PARríGRÁFO PRIMERO - O atraso iniustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a CONTRATADÀ à multa de
mora correspondente a 0,3yo (três centésimos por cento) ao dla, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10% (dez por
centol.

PÂRiíGRÁFO SECUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRÂTANTE poderá, garantida a prévia defesê,
aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

al Advertência:
b) Multa de 10 % (dez por centol sobre o valor do Contrato;



PlfÍsE. FolltÀ tto__-
pl0C 

Âl;,1 ?o)ooÍ.,ook
iií 0 0t i.lcÁ , E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO;iii It:üII
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PÂRÁGRÂFO SEGUNDo - A critério da Prefeitura Municipal de sÃo BERNARDo poderá ser concedido novo prazo para
recebimento dos serviços reieitado. Ocorrendo a reieiÉo pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será
notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades prevlstas no
ÂrL 87 da Lei n'8.666193:

cúsuLA DÉcIMA QUINTÂ - DAs ÂLTERÂçÔES
Este contrato poderá ser alteradq com as deúdas iustificativas, no caso preüsto no arL da Lei n" 8.666/93.

cúusuLÁ DÉctMA sExrÂ - nA puBllcÂçÂo
DenBo do prazo de 20 (vinte) dia§, contados da sua assinatuIa a CONTRATANTE providenciârá a publicação em resumo, do
á.ô.ô6rô a^hir4i^

cLÁusuLA sÉTrMA - Do FoRo
O toro da comarca de SÃO BERNARDo no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou pendências

re§ultante§ deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 3
(Lr êsj v ids de ituai acur e íur rlir, assioadr.r pcid lrdl les c Lcsicluuuiras airaixu.

ci^ orDu^DnÀ.r.^\

PREFEITURÁ MUNICIPÁL DÊ SÂO BERNARDO
CONTRÂTANTE

TESTEMUNHAS:

CPF CPF

cNPl: -------'----------
CONTRATADA


