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EDITAL DE TICITAçÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nq 014/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9. 2O2OO1O17

(Pre8ão Presencial para contratâção de empresa através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS para os serviços de Ássessoria
educacional, para atendimento da Secretâria de Educação de São Bernardo, Estado do Maranhâo).

ÂBERTURÁ: 19 de fevereiro de 2020, às 16:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de LicitaÉo: §ituada temporariamente na situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 -
- Centro - São BernardoMa

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estâdo do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado pela Portâria 003 de
janeiro de 2020 torna público, para coohecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatório, na
modalidade PREGÃo PRESENCIAL - SRP, ripo MENOR PREÇO GLOBAL, o referido PreSão será regido pela Lei n. 10.520,
de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n'3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei Complemeúat ne.723/2006
e pela Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, e aindA pelas condições e exigências estabelecidas neste
edital.

0s documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitâção, a proposta de preços

[envelope 1) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endereço acima citado, até às

16i00horas do dia 19 de fevereiro de 2020, ou no primeiro dia útil subseqúente, 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 OBIETO

1.1 - O presente Pregão Presencial tem como objeto contratação de empresa para os serviços de Assessoria educacional,,
para atendimento da Secretaria de Educação de São Bernardo, Estado do Maranhão.

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

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

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para contratação de empresâ para os serviços de Assessoria educacional, , para prestação de serviços
continuados de comunicação de dados para a Seqetaria de EducaÉo da prefeitura conforme dotação abaixo.

12.361.0832.219'1.0000 - manut. e func. do ensino fund. 40oá

339039 000- outros serviços de teÍceiros pessoa juridica
12.365.0832.2103.0000 - manutenção do ensino infantil e pré-escola
339039 000- outros sewiços de terceiros pessoajuridica
12 366 .0421 .2105 .0000 - manutenção da educação de jovens e adultos
339039 00G- outÍos serviços de terceiros pessoajurídica
12.361.0050.2035.0000 - manutençâo da secretaria de educação
339039 000- outros serviços de teÍceiros pessoajuridica

3 . DA PÂRTICIPAÇÁO

3.1 - Poderão participar da presente licitaÉo quaisquer empresas legalmente constituídas, do ramo de atividade
compaível com o obreto da licitaÉo, e que se apresentarem, ate às 16:00horas do dia 19 de fevereiro de 2020 o
Pregoeira em sessão pública, no endereço constante no preâmbulo deste editali
a) os documentos de credênciamento, em separado dos envelopes 1 e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitaÉo para participar do presente procedimento licitatório,
conforme modelo anexo, em separado dos envelopes 1 e 2;
c) a proposta de preços (envelope 1) ;
d) os documentos de habilitâção (envelope 2).

3.2 - Não poderão participar desta licitaÉo as empresasi
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3.2.1 - Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em consórcios de
empresa§, qualquer que seja sua forma de constituiçâo;

3.2.2 - Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Adminiskação Pública direta
ou indiretâ, Federal, estadual ou Municipal, regido pela Lei nq 8.666/93, salvo as já reabilitadas.

3.2.3 - é vedada, a partir da habilitâção, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com empresa que venha a
contratar empregado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por annidade, 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 CNAE (Classificação Nacional de Âtiúdades 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 documentos:

4,1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou conEato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo eventual da gerência da
sociedade, e demais que se achar per[nente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se uatando 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 juídica;

4.1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida e com averbaçâo da Junta comercial do
Estado do Maranhão/MÀ podendo ser utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o
licitante, 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;

4.1.3 - 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, exigÍda somente para microempresa e empresâ de pequeno
porte que tenha int€nção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar ne 123, de
14/72/2006,COM DATA DE EMrSSÂO A PÂRTrR DE MAIO DE 2011.

4.1.4 Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou aindâ 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 Prego€ira 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 hat ilitação, 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 licitâtório, por qualquer processo de cópia desde que autenticâdâ por cartorio competente, ou conferido por

membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira lro decorrer da sessão de licitação, ou publi cação em órgão da

imprensa oficial, observâdos sempre os respectivos prazos de validade;

4,4 - A cada licitante que participar do certâme será permitido somente um representante nifestar em nome

do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada à

interessado representando mais de um licitante.
de qualquer

4.5 A não apresentâção ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim parecimento do
licitante ou de seu representânte legal à sessão, inviabilizará a participação do (sl licitante (s) no rtame. Neste caso, o

(s) portadoÍ [es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte [s), não podendo rubricar documentos ou fazer
qualquer observação em atá 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
envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e rehrála, lacrando-o em seguida. uma vez que citâdo
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputâ;

I
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4.6 - Na ausência de credenciamento, serão manfidos os valores apresentados na proposta escrita 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
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, 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- DA APRESENTAçÁo DAs DEcLARÁÇôES E Dos ENvELopEs

5.1. Aberta a sessão públicâ, os interessados ou seus representantes, deverão apresentâr o Pregoeirâ:

5.1.1 - Declaração de cumprimento dos Requisltos Íle HabilitaÉo, conforme modelo estâbelecido neste edital, e
apresentada FORÁ dos envelopes exigidos no subitem 5.1,3

S.I.Z - 02 (dois) envelopes distintos contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, devidamente
fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em
carãcteres destacados, além da Raáo social da Licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÁo PRESENcIAL sRP Ns 014l2020

RAzÂo soctÁL, cNPJ DA PRoPoNENTE)

ENVELoPE 2 - DocUMENToS DE HABILITÂçÂo
PREcÃo PRESENcTÂL sRP Ne 014/zozo

RÁzÃo socIAL, cNPI DA PRoPoNENTE)

6 - DÂ PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 - A proposta de preços deverá:
6.1.1 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) seÍ datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especiÍicaçôes mÍnimas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo Ij
c) conter a cotação de preço unitário e global, em real, incluÍdos todos os impostos, taxas e demais encargos pertinentes;
d) estar datada e assinadapor pessoa iuridicamente habilitada de aceitaÉo tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da nlial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal
referente a execução do serviço ora licitado, indicação ess4 indispensável para efeito de empenho da despesa e realização
do pagamento nos termos deste editâl;

0 Prazo de entrega dos produtos e serviços, de acordo com o termo de referência
g) Prazo davalidade 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 papel contÍnuo)

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

6.3 - A apresentação das propostas implicará plena aceitaçâo, por parte da licitante, das condições 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 licitado, tais como impostos, tari fretes, seguros
etc.;
c) a fâlta de assinâtura e/ou rubrica na propostá poderá ser suprida pelo representante legal da
sessão;
d) havendo divergência entre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados
considerados válidos os valores por extenso;

curso da

so, serão

e) indicação dos dados bancários da pessoa jurÍdica (agência, conta corrente e banco). Á falta de tal informação poderá
ser suprida posteriormente, caso o licitante venhâ se sagrarvencedor do certame;

6.5 - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, alteraçóes ou
alternatiyas nas condições/especificações estipuladas. Não serão consideradas as propostas que contenham entrelinhas,
emendas, rasuras ou borrões que não esteiam ressalvados;

9(2P
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6.6 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, obsewadas as condições previstas no subitem
15.6 e 15.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante.

7 - DA HABILITAçÁo

7.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentar a documentação de
Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via no ENVELOPE N 02, devidâmente feçhado 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 licitânte que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação.

7.3. - Relativos à habilitâÉo,urídica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa indiúdual;
b) - Ato consütutivo, estâtuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comerciais, e, no caso de sociedades por açõ€s, acompanhando de documentos de eleição de seus administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e EspecÍfica da ,UNTA COMERCIÂL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova d€ 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 órgão competelte, quando a atividade assim o exigir.

7.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de InscÍição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJI;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estâdual e Municipal, se houver relâtivo ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatÍvel com o obieto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
c.1,) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

. Ceúidão 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 Fiscal (CND)

. Certidão Negaüva de Inscrição na Divida Ativa-
c,3) 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 Funcionamento;

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

e) CNDT - Ceúidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CI{DT, em cumprimento à lai 12.44O/2Oll e à Resolução
Admlnistratiya ne 1.470/2011, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho, wwwtsljus.br/certidao
atualizado o arL29, V da Lei 8.666193 e â Certidão de Débitos Administraüvos do MTE expedida com base na Portária
1.421 de 12 de setembro de 2014.

7.3.2. euALIFrcÁçÁo rÉcN tcA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatÍveis em caracterÍsticâs com o objeto da
licitaçâo, mediante comprovaÉo no CNPJ e contrato social da empresa.

7.3,3 - Relativos à qualificaÉo econômico-íinanceira:

a). Certidão Nêgâtiva de Falência e Concordata expedida pelo distrlbuidor da sede da licitante,
patrimonial, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes.

execução

7.3.4 - Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitâção [Documentação Complementar),
declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Declara inexisténcia de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do ArL 32 § 2p, da Lei 8.666/93 (modelo
anexo)

a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno portê que, nos termos da LC 123/2006, possuir âlguma restrição
na documentáção referente à regularidade flscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração;

loiT
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b) Deciara que não possui em seu quadro de pessoal empregado [s) com menos de 18 ano§, em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,
nos termos do ÂrL 7!, m(XII I, da Constituição Federal e ArL 27,V, da Lei 8.666 /93 (modelo anexol;
c) declaração da própria empresa de que nâo existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo
funções de gerencia administração ou tomada de decisão. (modelo anexo);

7.4 - 0s documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou publicâçâo em órgão dâ imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de
validade; não poderão ser em hiÉtese nenhuma autenücadapor servidor desta Comissão.

7,5 - Todos os documentos apresentados para habilitâção deverão estar em nome do licitante, com o número do CNPI e,
preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser obseryado 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 nlial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPI 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 comprobaúrio de autorização para a centralização, ou;

7.5,3 - Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser apresentados com o
número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

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

7.6 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condiçóes previstas nos subitens
15.6 e 15.7 deste editâI, implicará na inabilitaçâo do licitante;

8 - DO PROCEDIMENTO

8.1 - No di4 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 habilitaçào, e os
envelopes contendo as propostas de preços (ervelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2);

8.2 - depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serão 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 íaçam acompanhar de representantê do licitante devidamente
credenciado;

8.3 - Após a yeriÍicação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo âs propostas, ocasião em que será procedida à verificação da conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos neste editâ|, com exceção do preço, desclassi[icado-se as incompatíveis;

8.4 - No curso da sessâo, denEe as propostâs que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com preços até locyo {dez por cento) superiofes àquela poderão fazer novos
lances vert ais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamaçâo do vencedor;

8,4.1 - Â oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavrâ ao li ordem
decrescente dos preços;

8.4.2 - Dos lances otertados não caberá retratação;

8.5 - não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os au elhores
recidospropostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam

(havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de lances verbais);

8.6 - em seguida será dado início à etapa de âpresentação 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 Íorma sequencial, a apresentar lances
verbais, a partir do autor da propostÂ classilicâda de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;

8,8 - A desistência em apresentar lance veÍbal, quando convocado pelo Pregoeir4 implicará na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

?
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8.9 - Caso não se realizem lances verbais por todos os licitântes, será verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação;

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 competitiva e ordenadas as ofertas, 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 classificada, 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 enyelope contendo os
documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, para yerificação do atendimento das
condições Íixadas no editál;

8.13 - No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos
habilitatórios do licitante com a proposta classiÍicada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante,
dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbait atenda às condições fixadas neste edital;

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

8.15 - Verincado o atendimento das exigências fixadas neste editâI, será classificada a ordem dos licitantes sendo
declarado vencedor e adiudicaüírio aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adiudicado o obieto do certame;

8.16 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes cont€ndo os "Documentos de Habilitação",
durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certame). Após as empresas poderão
retirálos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que não se habilitarem para
ofertar lances verbais poderâo, ao encerramento da sessâo, desde que não haia manifestação de interposição de recurso
administrativo, retirar seus respectivos envelopes;

8.17 - Da Sessão Públicâ será lavrada ata circunstanciadâ, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os licitantes
presentes.

9, - DO REGISÍRO DE PREçOS
9.1 - O Sistema de Registro de Preços é um coniunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à
prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações íuturas da Administração Pública;
9.2 - a Ata de Registro de Preços é um documento únculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para a
futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as

disposições conüdas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas;
9.3 - órgão Gerenciador é todo órgâo ou entidade da Ádministração Pública responsável pela condução do coniunto de
procedimentos do presente certame licitatorio. bem como, pelo gerenciamento da futura Atá de Registro de Preços;
9.4 - órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento licitatório
para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de Preços;
9.5 - o Órgâo Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bernardo, através da
Secretaria Municipal de Adminis$âção e setor de Compras da Preíeitura Municipal.
9.6 - o presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de assin
respectiva Ata de Registro de Preços;

e publicação da

9.7 - a existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratáções que erão advir,
facultando-se a realização de procedimento especÍfico para a aquisição pretendida, sendo assegu
registro a preferência de íornecimento em igualdade de condiçõe§;
9.8 - este Registro de Preços, durantê sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da

ciário do

Pública
Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão participante do presen licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços nào
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação ügente;
9.9 - homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeiturâ 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 rêquisitos de publicidade e economicidade;
9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá soírer âlteraçôes, obedecidas às disposições contidas no aÉ 65, da Lei
a.666/93.

I
at ^t
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10 - DO IULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 - Esta licitação é do tipo MENoR PREÇO, em estrita observância do disposto no inciso V do arl 8' do Deqeto n"
3.555/2000;

1O.2 - Serão desclassificadas as propostas que nâo atendam as exigências e condições deste edital;

1O.3 - Será considerada mais vantaiosa para a Administração e, consequentemente, classificada em primeiÍo lugar, as
propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço máximo aceitável pela
Administração.

10.4 - Havendo absolutâ igualdade de valores entre duas ou mais propostas classiÍicadas, após os lances verbais, se for o
caso, o Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2a do artigo 45 da Lei ne

4.666/93;

10.5- Será assegurada, como critério de desempatg preferência de contratação para as microempresas - ME e empresas
de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:

10.5.1- entende-se por empate aquelas situações êm quê as propostas âpresentadâs pelas microempresas e
empresas de pequeno porte seiam iguais ou até 5c,ô (cinco por cento) supêriores à proposta mais bem
classiÍicada;

10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiÍicada será convocada para apresentar nova proposta
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) não oco[endo a contratação 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 apresentâdos 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 idenüfique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos na letrâ "â" deste item, o obieto licitado será adjudicado em favor
da proposta originalmente 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 pequeno porte;

10,5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este último, e

entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitário.

11 - DO DTRETTO DE PEflçÁO

11.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data íixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, proüdências ou impugnar este instrumento convocatorio, cuia petição deverá ser dirigida o
Pregoeira;

11.1.1 - caberá o Pregoeira decidir sobre a p€tição no prazo de ,18 (quarenta e oito) horas;

11.1.2 - acolhida a petição confta o ato convocatório, será designada nova data para a reali

11.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitânte poderá manifestar imediata e moti

e

recorrer, com regisko em ata da sÍntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 0
apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes des inti

intenção de
úteis para a
mados parâ

âpresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correrdo termino do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediatâ aos autos;

11.3 - o(sl recurso(sl, que não terá (ão) efeito suspensivo, será [ão) 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 (sl à âutoridade superior, deüdamente informado, para apreciaÉo e decisão, no mesmo prazo;

11.4 - O acolhimento de recurso imponará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitâmento;

11.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentáis, a autoridade competente homologará
o resultádo da licitação, e autorizará respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores.

do ce
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11.6 - A falta de manifestâção imediatâ e moüvada do (sJ licitante (s) na sessão importará a decadência do direito de
recurso e a adiudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;

12 - DO PÁGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos do item "6. LIQUIDAÇÃo E PAGAMENTO" do Anexo I - Termo de Referência,
anexo â estê êditâl
12.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercício de 2020.

13. DAS PENALIDÂDES

13.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará sujeitá às
penalidades previstas no arl 7s da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. B6 e B7 da Lei ns. 8.666/93.

13.2 - A recusa do adjudicatário em atender qualquer convocaÉo preústa neste instrumento convocatorio sujeitará o
mesmo as penalidadet garantida prévia defesa em re8ular processo administrativo, a ser conduzido pela área
competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei;

13.3 - 0 valor resultante da aplicação da multa prevista será cobrado pela via administrativa, devendo ser recolhida no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido,
iudicialmente, pelo rito e com os encargos da execuçâo fiscal, assegurado o contradiúrio e ampla defesa;

13.4 - o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta comportar-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 contratâr com a Administração, pelo prazo de 05 (cincol anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, e, §e for o caso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do Município;

13.5 a não-regularização da documentaÉo, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas acim4 sendo facultado a Secretaria de AdministraÉo da Prefeitura
Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classiÍicação, para prestação do seryiço orâ licitâdo ou
revogar a licitação.

13,6 Demais penalidades/sanções suieitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste edital e/ou
seus anexos estão disciplinadas na Lei 8.666/93

14 - DAS DISPOSIçÔES FiNAIS

14.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de
interposição de recurso, o Pregoeira adiudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela
Secretário de Administração;
14.1.1 - no caso de interposição de
decisão adjudicará o objeto licitado;

recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a a incumbida da

14.2 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público deco superveniente
idade, de ofíciodevidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,
Decreto n'3.555/2000;

artigo 18 do

14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste editál o interessado que a tendo aceitado sem objeção, venh4 após
julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irre8ularidades que o viciem;

14.4 - A participaçâo nesta licitação 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 Empenhq no prazo máximo de 05 [cinco] dias
úteis;

14.5 - 0 Pregoeira, em qualquer momerto, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a
instrução do processo;

term

I
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14,6 - Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissôes ou erros materiais na proposta ou da
documentaçáo, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da
proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes;

14.7 - As normas disciplinadoras destâ licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação dâ 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 representante do licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lâ,
Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto,

14.9 - 0 adjudicalirio obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da propost4 os acréscimos ou supressões do valor
inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do arL 65, § 1q, da Lei n'4.666/93|.

14.10 - 0s casos omissos nesta licitação serão resolüdos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições contidas nas
legislaçôes citadas no preâmbulo deste edital;

14.11 - 0s autos do respectivo processo adminisüativo que originou este edital esüio com vista franqueada aos
interessados na licitação;
14.12 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no acim4 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 - 0 exhato de aüso desta liciação estará publicado no Diário oficial do Estado do MA

Informações adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Comissâo Permânente de Licitação
nos horários de funcionamento da Prefeitura Municipal de segunda a sexta-feira dâs 08r30 às 12:00 horas.

DOS ANEXOS

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

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Formulário Padrão de Propostas de Preços;
ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de Declaraçâo [Empregador Pessoa ]
ANExo v - Modelo de Declaração para ME e EPP

ANExo Vl - Modelo de Declaração que cumpre p tação;
ANEXO VU - Minuta da ATA de Registro de P
ANEXO VIII- Minuta de Contrato.

Bernardo - MA, 03 de fevereiro de 2020.

O LIMA

Manoel de Jesus Silva de Sousa

Secretário de Administração

\
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TERMO DE REFERÊNCIA

1, DO OBJETO

1.2 - São Órgãos participantes deste REGISTRO DE PREÇO SecretaÍia municipal de administração, SecÍetaÍia
Municipal de Educação, Fundo Municipal de Educação e secretaria municipal de assistência social.

MOTIVAÇÃO/ruSTIFICATIVA

2.1. A Administração Pública tem buscado apoio e orientação em Consultorias e assessorias, com a finalidade de

desenvolvimento de trabalhos especificos para áreas críticas ou estralégicas. O apoio da Consultoria e assessoria é

impoÍtante para orientar e sinalizar para âs açóes que poderão ser desenvolvidas intema e externamente na

Secretada de Educação e nas escolas, com ganhos significativos para a administração municipal e a sociedade.

Entendemos, portanto, que a contratação do servigo permitirá maiores atributos de planejamento estratégico e eficaz
da gestão e formação, contribuindo com a qualidade social da educação do municipio.

3, FLTNDAMENTAÇÀO LEGAL E MODAI IDADE LICITATÓruA

3.l. A contratação, objeto deste Termo de Referência, deverá oconer por intermédio de Pregão, cujo tipo presencial

para Registro de Preço será devidamente justi{icado pela pregoeira designado para o certaÍne. Ademais tem amparo
legal, integralmente, nas Leis Federais no 10.52012002 e n' 8.ó6611993, Lei Complementã n" 123/2006 e demais
legislações aplicáveis â este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais

aplicáveis as assunto.

DESCRIÇÃO DOS SER\'IÇOS A SEREM PRESTADOS

Aspectos estrutuÍais da po

Apresentação- análise e inferfui .

Implicações no coeficiente de distribuição do FPM,
Implicaçôes na matrícula da educação básica,
População por faixa etária e as implicações na matrícula e demais indicadores da educação básica,

Apresentaçào.análise e iufetências do Censo Escolar da Educacão Básica
Serie histórica da matricula do municipio (etapa/modalidade);

Taxa de escolarização bruta./liquida do município;
Taxa de analfabetismo.

Aoresentacão. análise e inferências sobre as Taxas de Rendimento Escolar
Aprovação, reprovação e abandono (serie histórica)

Aoresentacão. análise e inferências sobre os resultados das Avaliacões de Larga Escala do municioio
SAEB/IDEB;
SISTEMA DE AVALIAÇÃO EXTERNAS;

Contratação de empresa para a realização de sewiços de consultoria e assessoria junto a Secretaria Municipal de
Educação, com a finalidade de orientar a implementação de políticas educacionais.

Apresentacão. análise e inferênc ;
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ApresentaQãg,a!óli§€lj!&relq breoOuadroDocente:
Número de profissionais, formação e área de atuação.
Apresentacâo- análise e inferências sobre o TÍânsoone Escolar
Dados do transpoÍte escolaÍ estadual;
Dados do transporte escolar municipal;
PNATE;
CAMINHO DA ESCOLA;

Apresentacão. análise e inferências sobre dados da infraestrutura das escolas, planejamento de rede e enturmação

Apresentacão. análise e inferências sobre os dados financeiros da educação básica municipal:
Histórico da receita do FUNDEB;
Quadro comparativo da receita do FT NDEB com indicadores do salírio mínimo nacional, INPC e percentuais de
reajuste do piso do magistério;
Aplica@es constitucionais: FUNDEB 6U/o e Art.2l2 (25Yo),

Estimativa da Receita do FUNDEB x Folha de Pagamento x Despesas;

Programas do FNDE (transferências automáticas e voluntárias): (PNAE, BRASIL CARINHOSO, PROINFÂNCIÁ!
PA& CAMINHO DA ESCOLA; PDDE; PROINFO; PNLD; PNBE);

QSE - Salário Educação

Emenda Constitucional n'95, de 15.122016 (PEC 241) lmpactos na Educação Básica Municipal

Levantamento das demandaVdificuldades e demais dados disponiveis com base nos dados financeiros.

Aspççtos rqdêgogiço§

Levantamento dos resultados educacionais do município e das escolas relativos ao IDEB e Avaliações extemas
aplicadas no Estado do Maranhão,

Orientar o estabelecimento de critérios de metas para o municipio/escola com base nos resultados apresentados do
IDEB/Sistema de avaliação, visando dotar os diretores das escolas recém nomeados de informações e metas,

Elaborar processo de criação do Sistema próprio de Avaliação da Educação Básica Municipal;

Orientar quanto a aplicação de teste diagnóstico junto aos alunos das escolas públicas municipais, após criação do

Sistema próprio de avaliação;

Implementação e execução do Documento Cunicular do território Maranhão para a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental;

Elaboração de projetos e programas pedagógicos no âmbito municipal;

Com base nos resultados e no Sistema de Avaliação Próprio, criar todos os pressupostos de nhamento
pedagógico, intervenção pedagógica, plano de formação inicial e continuada, formulação de i mentais de

avaliação e acompanhamento, produção de material, etc., para o ensino fundamental, com s

Aspectos institucionais e jurídicos esoecífi cos da legislação educacional

Equtpc da§ççfçtana: Orientaçóes quanto a Estrutura Organizacional;

Secretaria Municipal de Educação: infraestrutur4 equipamentos, materiais e necessid es básicas para

funcionamento inicial.

Legislacão em vigor&rqanizacão e orientacões: Lei Orgânica do Municipio (art. 212 e administração pessoal); Lei
do Regime Jurídico Unico (Estatuto do Servidor Público Municipal); Lei EstrutuÍa Organizacional do Município
(especialmente relacionada a Secretaria de Educação e Escolas), Lei do Estatuto do Magistério; (Lei 11.494107 e Lei
I 1.738/08); Lei do Plano de Cargos e Remuneração do Magistério (Lei I L494l97 e Lei I 1.738/08); Lei do Reajuste
de VencimentoVTabeta do Magistério (PCRM e Lei I L738/08); Lei do Sistema Municipal de Educação (Lei
9.394196) el*r do Plano Municipal de Educação (Lei l3.005/14)

e resu
etn



Orientacões ouanto aos Programas Federais (FNDE): SI\IL( SISTEMA DE GESTÀO DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO; SiGPC _ SISTEMA DE CESTÀO DE PRESTAÇÀO DE CONTAS; S]OPE, SISTEMA DE
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRTAS DA EDUCAÇÀO; ( !! S:LL N.]I)I:I} CONSELHO DO FLTNDEB; (',\E
\ IÀTL'^I- CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; 51G1&P SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS;
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Legislacão em vigor/organizacão relativa a regularidade dos Conselhos de ConÍole Social: Lei de criação do
Conselho do FUNDEB - CACS-FUNDEB e Portaria de nomea@o dos membros; Lei de criação do Conselho de
Aimentação Escolar - CAE e Portaria de nomea$o dos membros; Lei de criação do Conselho Municipal de
Educação - CME e respeclivos documentos de regularização.

Análise do Plano de Cargos e RemuneÍacão do MagistéÍio. bem do Estatuto do Magisterio;

Análise da Lei do Sistema Municioal de Educacão;

SIGECO\ _ SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS

Orientações ouanto ao EDUCACENSO Acesso, atualização e acompanhamento;

Acomoanhamento da Lei do Plano Municioal de Educação - PME e vinculo com Plano de Ações Aniculadas -
PAR;
Orientacão ouanto aos oroeramas- convênios e conlratos, respectivamente, com localizaçâo de documentos, cantrole
de prazo e prestação de contas;

Orientação ouanto ao Ouadro de Recursos Humanos. especialmente, os efetivos, com as caÍacterísticas de lotaçâq
formação, etc.

Orientacão ouanto ao Sistema de Controle e Distribuicão de bens e materiais pâra Secretaria e escolas (inventário);
Orientacão ouanto às Escolas Municipais, regularidade, infraestrutura" equipamentos e materiais, bem como as

necessidades básicas para o inicio do ano letivo;

Levantamento dos dados de localizacão das escolas, matÍículas, endereço dos alunos, medição de Íotas, mm a

finalidade de realização do planejamento do transpoÍte escolar municipal.

Aspcçlos Eualççuq§

Resumo da última folha de oasamento dos seÍvidores efetivos da Secretaria de Educação, onde possam ser
identificados o total de proventos e valor do patronal, separados da seguinte forma:
Resumo dos 60oÁ do FTINDEB;
Resumo dos 4@/o do FUNDEB;
Resumo do FME.

Situacão funcional dos servidores efetivos (em atividades, cedidos, licença sem

Realização da repçrcu§!ãet0!ê!çqilê em função da folha de pagamento e da estimativa do

Aoresentacão do estudo dos imoactos financeiros do FUNDEB, para identificação de
fixaVvariáveis e possibilidades de investimentos;

Asoectos Organizacionais

despesas

Relacão das escolas municioais, com as Íespectivas informaçôes do número de alunos por etapa,/modalidades, com a

finalidade de pppq§çêole lrpúeasão eial;

Proposição inicial de dotação paIagNúç!ço lGpsllorylas çsçolas, após pÍocesso de tipificação;

Identificacão da localizacão das escolas (urbana./rural);

Dimensionamento do custo de cada escola municipal
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VISTO:

de I sao relatiYos a cada
método de Análise por Envoltória de Dados (DEÀ do inglês Dala E üelopmerrt Arwlysis), através da análise
de etlcirrncia que compara uma eficiência revelada (tida como eficiência otimizada) com a eficiência das unidades
escolares analisadas estabelecendo um indicador de avaliação da eficiência da relação dessas unidades.

PLANILHA ORCAMENTARIA:

ESPECIFICIDADE DA CONST]LTORIA E ASSESSORIA
EDUCACIONAL

VALOR MENSAL
MÊS R$

VALOR ANUAL
IO MESES RS

Aspectos estruturais da politica educacional 6.766.67 67.666,70
Aspectos Pedagógicos

3.6',76,67 36.766,70

Aspectos institucionais e jurídicos especíÍicos da legislação
educacional 6.53 3,33 65.333,30

Aspectos Financeiros
6.666,67 66.666,70

Aspectos Organizacionais
4.996,67 49.966,70

TOTAL POR MES 28.640,01 286.400,10

DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
A CONTRATADA deveÍá executar os serviços conforme a demanda do CONTRATANTE, com as especificações
do contrato, mediante Ordem de Fomecimento;
Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo determinado;
Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;
Executar conforme for€m solicitados pela CONTRATANTE;
Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas

as reclamações;

OBRIGAÇÔES DA CONTRATNTE:
(a) Efetuar o pagamento à empresa de amrdo com o prazo e forma estabelecidos no Edital.
(b) Atestar a inexistência de falhas e imperfeições no material fomecido.

PRAZO, FORMA E LOCAL DE E)GCUÇÃO

Os serviços serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da COWfnÀfÁNTE e deverão

ser entregues em até l5 dias após a ordem de fomecimentoipedido, na sede do municipio de São Bernardo,

5.2. os serviços seÍão prestados de acordo com as necessidades.

A Fiscalização e aceitação do objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e admini do contrato
Ponaria.decorrente do processo de licitaçâo, atraves de servidores da Unidade AdministÍativa em q

Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades

mesmos;

de validade dos

5.6. Só serão aceitos os fomecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especifi das. estando

sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não seÍão aceito

unitários excedam o valor málio encontrado no mercado.
os preços

5.7. O recebimento se efetivará nos seguintes lermos

5.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos mm a especificação;

DO PAGAMENTO
Os pagamentos devidos serão conforme requisição de serviços, ou seja, de modo parcelado

I

I
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A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e
acompanhada da requisição dos mesmos

O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a
CONTRATADO ciente de que as certidões apresentadas no ato da contrataçào deverão ser renovadas no prazo de
seus vencimentos.

A CONTRATANTE se obriga a efetuaÍ o pagâmento nas condi@es estabelecidas,

O pagamento será realizado mediante emissão de nola fiscal, em até 30 (tÍinta) dias após a entrega e aceitação dos
produtos;

Em caso de inegularidade na emissão dos documentos fiscais, o pram de pagamento serâ contado a partir de sua
reapresentação, desde que devidamente regularizados.

6.5. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integÍal quitação da mesma. A
CONTRATANTE poderá se assim entender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer
pagamentos que realizar à CONTRATADA.

\TIGENCIA DA CONTRATAÇAO
O Prazo de Vigência da Ata de Registro será de l2 meses a contar de sua publicação

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZ AÇÂO T CENEUCUUPNTO

8.1. Os itens deste TERMO DE REFERNCIÀ a serem contratados após regular procedimento licitatório, serão

objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor:

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

ocorrência, não implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou preposlos;

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

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

DAS INFRAÇÔES E DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

9. L A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela
prevista no Edital

São Bemardo(MA), 03 de fevereiro de 2020

arvCosta

sS

a

EI

I
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ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA]

PR0POSTAS DE PRXÇOS Licitação ns.014/2020
Modalidade: Pregão - Tipo: Menor Preço por ltem
Consumidor Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo-MÁ.
Licitante:
CNP]
Telefone
E-mail

Fax

Endereço:
Cidadei _Estâdo_CEPi_

DEscRtçÁo Dos trENs

ITEM ESPEcIFIcAÇÀO QUANT, VALOR
UNITARIO

VALOR
'IOTAI,

01
02
03

Estando de acordo com os termos do ato
convoçatório e com a legislação nele indicada
propomos os valores acima com validade da
proposta de _ dias, com
pagamento através do Banco _ Agencia ne

- 

ClC ne na Cidade de
Cidade-UF,

-de-de-2020

Valor Total da Proposta: R$ _(valor por
extenso). Prazo de Entrega Nome
por extenso do
legd:_

representante
RC nq

CPF/MF:
CARIMBO E ASSINATURA DOna

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA,

I
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ANEXô Il

MINUTA DE CARTÂ DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA]

A PREFEITURA MUNIcIPAL DE sÂo BERNARDo.MA,
REF. EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLTCA

MoDALIDADE DE PREcÃo Ne. oL4/2020
- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o [a) sr (â). portador(a] do R.G nq

-/ssP- 

cPF ne a nos representar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de abertura das Propostâs e Documertos Complementares de Habilitação
para o Pregão Presêncial Ne. -J2O2O, marcado para o dia ) --J2O20, às 16:00 horas, o(a) qual tem amplos
poderes para representar a empresa outorgante, formular ofertâs e lances verbais, negociar preços, declarar a intenÉo de
interpor recurso, renunciâr ao direito de interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Local, J ___--l- Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPI/MF da empresa.

oBS. Deverá ser reconhecida a firma em caso de representaçâo por meio de procuração particular.

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa
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MODALIDADE

VISTO:

ANEXO IV

MODELo DE DECLAnÂçÃO (rmpregador Pessoa íurídica) (papel timbrado da empresa]

A PREFEITURÁ MUNtctpAL DE sÂo BERNARDo-MA"

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

Ne. 014/2020 - Tipo menor preço por it€m.

DECLARAÇÁO

irscrita no CNPJ nP

sediada na nq 

- 
Bairro 

- 

CEP 

- 

MunicÍpio/Estado por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a) portador da Carteira de Identidade n!

P-edoCPFne abaixo assinado, em omprimento ao
solicitado no Edital de Pregão Presencial ne.O14/2020, DECLARA, sob as penas da Lei, que

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar â superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

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

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Exeqrtivo Municipal/Estadual exercendo funções
técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, (inciso lll, do arL 9a da Lei 8666/93 e inciso X, da
Lei Compfementâr ns. 04/90), inexistência de fato superveniente impediüvo de habilitação, na forma do § 2", aft 32, da
Lei nq.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 fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaraçâo.

Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

I
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VISTO:

ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRÁTAMENTO DIFERENCIÂDO E DECLARAÇAO PARA MICROEMPR-ESAS E

EMPRESÁS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 1 23 / 2006.)

Er! 

- 

portador (a) da Carteira de Identidade R G. ne. ssP/- e do CPF/MF
nq. 

- 

representante da empresa JNP,/MF ne.

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação,
modalidade de Pregão Presencial na _------/2020, seia dado o tratâmento diferenciado concedido a essas empresas com base
nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar íP. L23/2006.

Declaramos ainda. oue não existe oualou€r imnedimento entre os prevlstos nos incisos do § 4q do ardgo 39 da
Lei Complementar Fêderal ne. 12312006.

Como prova da referida condiÉo, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela lunta Comercial para
comprovaÉo da condição de Microemprêsâ ou empresa de Pequeno PorL

de 2020.

Assinau'lra do representante legal sob carimbo
RGr

CPF/MF
cNPJ/MF da empresâ

I

s-
(_
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ISIO:

ANEXO VI

(MoDELo DE DEcLARÁÇÃo DANDo cIENcIÁ DE QUE cT,MPRE PLENAMET.TTE os REQUISIToS DE HABILITAÇÂoJ

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão np. J2O2O, q\e cumprimos plenamente os

requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

0
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ANEXO YII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO5 YE. 

-,/2020.
pREGÃo PRESENCIAI 5pp 110. ____rr2020

pRoCESSO ADMINISTRÂTM No. -.._.J2020

VALIDÂDE: 12 {doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário OÍicial do Estado do Maranhão.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativ4 na
Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ
sob o ne. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelos gestores: responsável 

- 

RESoLVE, registrar os
preços da empresa inscrita no CNPJ sob o na. com sede na

CEP: 

- 

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 condições preüstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei np. 8.666/93, Lei ne. lO.52O/2OO2,Lei Complementar na. L23/2006 e

suas alteraçôes, e em conformidade com as disposiçóes a seguir:

1. DO OBIETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços parâ futura e eventual os serviços de assessoria
Educacional, para atender a Secretaria de Educação da Prefeitura de Sâo Bernardo - MA, conforme condições e

especificações constântes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1,1,1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÂOS/ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações especificas para aquisiÉo do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condiçôes.

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

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

2.2 - 0s órgãos e entidades que não participaram do regis$o de preços, quando desejarem fazer
Preço§, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que e

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

ta de Registro de
lle os no§stvêls

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Atá de Registro de Preços, observadas as condi elecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registr
fornecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidas.

sde que o

2.4 - As aquisiçôes ou contratações adicionais, não poderão exceder, por óÍgão ou por en 0oÁ (cinquenta por,a
cento] dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quanútativo decorrente
das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totâlidade, ao dobro do quantitátivo de cada item
registrado na atâ de registro de preços para o órgâo gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do
número de órgãos não participantes que, desde que deüdamente comprovada a vantagem e o cumprimento das
exigências da legislação ügente

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREçOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a PreFeitura Municipal de São Bernardo - MÀ

em

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 [doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do Estado/MÀ

I
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3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÃoS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços sâor cabinete do prefeito;
Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Ruralj Secretaria Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimento
Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de
Administração; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social;
Secretaria de Cultura, Esportes e LâzeC

4, DO CONTRATO

4,1 - 0 preço a quantidade e a especificaÉo dos serviços/produtos registrados nesta Ata encontram-se indicâdos na
tâbela abaixo:

QTDE DESCRIÇÃO
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5. DA ENTRECA

5.1 - Os itens .egistrâdos deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada (se
necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

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

6. DAS OBNGAÇÕES 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 preiuízos decorrentes do descumprimento das condições
estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclârecimentos que forem solicitâdos pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender
prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
execução dos atos de suâ responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operaçionalidade do fornecimento, 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 como
motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços obieto deste editâl e não a eximirá das
penalidades a que esta suieita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

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

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração
regulamentadoras pertinentes;

o, previstas nas normas

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou,
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por

almente, os ônus

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de ização de sua parte, pelos
danos ou prejuÍzos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratâda adotar todas as medidas preventivas, com fiel
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigente§;

6.9 - A contratada Íicará obriSada a aceitar, nas mesmas condiçôes destê edital, os acréscimos ou supressôes que se

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

TO:

dol

traba

6.10 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;
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6.11 - O atraso na execuÉo caberá penalidade e sanÉes previstas no item 12 da presente Ata.

7, DAs 0BRIGAçÕES DA 0oNTRATANTE

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

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

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condiçôes estabelecidas neste Edital;

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

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

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigaçôes a§sumidas pelo contratado.

8, DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal deúdamente atestada pela Secretaria
responsável;

8.2 - O Conhatado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descíção do item fornecido, de acordo com
o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8,3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas nscais,/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as

necessárias correçõeq com as inFormações que motivaram sua reieição, sendo o pagamento realizado após a

reapresentaçâo das notas fiscais/faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FoRNECED0R/CoNTRATADo das suas responsabilidades e obrigações, nem
implicará aceitação deÍiniüva do fornecimento.

8.5 - O Conkatante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que
forem negociados com terceiros por iDtermédio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidades do
contratâdo.

9, DO REAIASTAMENTO DE PREçOS

9.1 - os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo perÍodo de ügência da presente Ata, admi no caso

de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determin
lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

cabendo-

9.2 - 0s preços registrados que sofrerem reüsão não poderão ultrapassar os preços praticados no me , mantendo-se
a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no
do registro;

ercado à época

9.3 - Caso o preço registrado sejâ sqperior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor,
mediante correspondência redução do preço registrado, de Íorma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Áta e convocar, nos termos da
legislaçâo vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, çabendo rescisão desta ata de
registro de preços e nova licitaçâo em caso de fracâsso na negociação.

9.5 - Será çonsiderado compatÍveis com os de mercádo os preços registrados que forem iguats ou inferiores à média
daqueles apurados pela Prefeitura"

mu

M)DAUDA)É r?/<2?
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70, DO ANCEUIMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçóesj

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

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrâtiva da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preço§,
nas hipóteses preyistas nos incisos I a XI, XVll e Xvltl do art 78 daLei A.666/93;

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

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

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e rustificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima-

10.2 - ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por corespondência, a qual será

,untada ao processo administraüvo da presente Áta

10,3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será íeita por publicação
no Jornal oficial do Município,/MÀ considerando-se cancelado o preço registrado a partir dâ última publicação,

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

10,5 - Havendo o cancelamento do preço regishado, cessarão todas as aüvidâdes do Fornecedor, relativas ao
fornecimento do it€m.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critériq poderá suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual
iníringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validadei

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, táis como: custos diretos e indiretos,
tributos incidentes, taxa de administraçâo, seryiços, encargos sociais, trabalhistas, se8uros, fretes lucro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto desta Áta de Registros de Preços.

72. DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento injustiÍicado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à conhatada a multas,
consoante o caput e §§ do arL 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empen

aJ atraso até 05 (cinco) diâs, multa de 02% (dois porcento);

b) a partir do 6e [sexto) até o limite do 10e (décimo) dia, multâ de 04% (quatro por
inexecução total da obrigação a partir do 11q (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sançôes cominadas no art. 87, l. Ill e Iv, da Lei 8.666/93, pela in

ho, na fo seguinte

cento racterizando-se a

totâl ou parcial do
obieto adiudicado, o MunicÍpio de São Bernardo, através da Secretâria Municipal de Ádministração poderá, garantida a
préüa e ampla defesa, aplicar à Contratada multâ de ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho iniustiÍicadamente ou se não apresentar situação regular
no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicâdo;

I

I

I
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12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitaçôes e impedimento de contratar com o MunicÍpio de Sâo Bernardo,
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 licitante, adjudicatária ou contratâda 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 execuçâo do
contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude Rscal, garantida préüa e ampla defes4 ficará impedida de
licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco ânos e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará o
seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período sem prejuízo da ação penal
correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticámente descontada da fatura a que Íizer jus, acrescida
de juros moratórios de 1.,6 (um po. celto) ao mê§. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da
Prefeitura Mqnicipal de São Bernardo, ser-lhe-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 serão encaminhados
ao órgão competente para que seja insçÍita na divida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobÍança
judicial da multâ;

12.6 - As multas previstâs nestâ seção não eximem a adiudicâtária da reparaÉo 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 (cincoJ dias úteis, contados da inümaçâo
por parte da Secretâria Municipal de Administração e Planeiamento, o respectivo valor será descontado dos créditos que

esta 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 exeçuÉo pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recursq no prazo de 05 (cinco) dias úteis, â contâr da ciência da inümação,
podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a

apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

1J, DOS ILICITOS PENAIS

13,1 - As infraçôes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo iudicial da forma legalmente prevista, sem
preiuÍzo das demais cominações aplicáveis.

14, DOS RECURSOS ORçAMENTÁR'OS

14.1 - As despesas decorrentes das contrataçõ€s oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de
dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a adeúr a presente Ata, ás quais serão elencadas

em momento oportuno:

15, DAS DTSPOS|çõES FtNAtS

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições

I - Todâs as alterações que se fizerem necessárias serão registradas po

presente Ata de Registro de Preços.

r intermédio avratura de termo aditivo a

ll - ünculam-se a esta Ata para Íins de analise técnica, iurídica e decisão superior o E
anexos e as propostas das licitantes classincadas.

ne, 

-/2020 
e seus

Ill - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para q
previa e expressa autorização da Prefeitura.

financeira. sem

16, DO FORO

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como competente para
dirimir quaisquer questóes oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos
pela viâ âdministrâtiva, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seiÀ

PRocESSoJ§I&d§Ll__
MODALTDADE 7P rSPf . _
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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 CoNTRÂTANTE, na forma do Art 60 d a Lei 4.666/93.

São Bernardo-MÁ, _ de _ de 2o2o.

MUNIcÍPlo DE sÃo BERNARDo

Secretários Municipais:

EMPRESA

Sócio/Proprielirio

PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:

CPF: CPF

?
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PREFEITURÂ MUNTCIPAL DE SAO BERNAR
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N9 ----------.- CPL- PMSB/MA
Contrato ne -------------- CPL- PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREçOr --------

CONTRATO QUE ENTRE SI FÁZEM, DE UM LITDO, A PREFEITURÁ
MUNIctpAL DE sÂo BERNARDo/MA E Do ourRo utDo A
EMPRE§A: '....'-- -

A PREFEITUR-A MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa JurÍdica de Direito Público Interno, inscrita
no CNPJ na 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, sÃo BERNARDo - MA,
doravante denominada CONTRÂTÁNTE, neste ato, representada por, ------.. residente e domiciliado na
cidade de -------------..-----, no uso de suas aüibuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: -'-----

; tnscrita no CNPJ estabelecida , neste ato
residente erepresentada pelo RG CPF

domiciliado na Rua - doravante denominada COÍ{TnÁTADA Gm entre si justo e pactuado, nos
termos contidos na proposta obieto do PP na --------------------, e PROCESSO ADMINISTRATIVO Na --------------------..--- eda
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 

-que 
se regerá pela Lei n.a 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cúusulA PRIMEIRÂ - DO OB|ETO O presente COITITRATO tem por base legal o PROCESSO ÁDM I N ISTRATÍVO Ne -.--.--.-
------- - CPL-PMSB, tendo por obieto Integram o presente contrato, independentemente
de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada" Conforme preceituar o artiSo 55 inciso Xl de ünculação ao
edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

cúUSULA SEGUNDA - Do vALoR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual é de
inclui os tributos, encargos, írete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o obieto do contrato.

cúusuLA TERCEIRÁ . Dos REcuRsos FINÁNCErRos
DOS TERMOS DE REFERÊNClAr As despesas decorrente§ da contrataÉo da presente licitação correrào por

conta de Recursos:

cúsuut eUARTA - Dos AcRÉsrMos E supREssÔEs
A CONTRÁTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no fornecimento dos materiais, obieto deste contrato, até 25% [yinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado
do contrato, em observância ao arL 65 § 1e daLei8.666/93

CúUSUU\ QUINTA - DO PRÁZO DE VIGÊNCÍA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia ------/ ----, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme arti
8.666/93, e suas alterações.

I, da Lei nq

cúusuLA sExrA - DA FlscÁurzÁçÂo
A fiscalização do Conkato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de --------------------- que poderá a

qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularizaÉo da falta do fornecimento obsewando, bem como propor a

aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

cúUsULÂ sÉTIMÂ - Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota Íiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota Fiscal deve
esú devidamente atestâda pelo Setor Competente e será êfetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contâdos da data do atesto.

PARÁGRÂFO PRIMEIRO - os pagamentos, §erâo creditados em nome da CoNTRATADA, mediante trânsferência bancaria
em conta corrente da CONTRÂTÁDA do Banco -------------, Agência -------- Conta corrente .---.--------, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

('-----------------------'---------'-), que
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VISTO:

PARÁGRÂFo SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correçâo por parte da
CONTRÁTÁDA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seia dennitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A çada pagamento realizado, a CONTRÂTÂDA deverá comprovar sua regularização fiscal e com o
Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante apresentâção de
Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XItl da obrigação da contratada de manter,
durante toda execuÉo do Çontrato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as Çondições de
habilitação e qualificação exigidas na licitâção.

PÁtuíGRAFO OUARTO - Â CONTR{TÀÍ{TE não pagará juros de mora por aka§o no pagamento, cobrado através de
documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições
contrárias.

cúusuIÁ otrÁvÂ - Do REÂtusrE
O valor do presente Contaato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua ügênci4 se houver aumento autorizado pelo
governo Federal.

\-. cúUsULÁ NoNÁ . DÂs oBRIGACõEs DA CoNTRÂTÂNTE
A CoNTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalizaÉo da execuÉo do obieto do presente contrato. Ao servidor designado,
compete entre outras obrigaÉet verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de
conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a
execução do contrato determinando o que for necessário a regularizaÉo das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADÁ, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omissosj
d] As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representânte deverão ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o obieto do conhato na forma do art 73, inciso II, alíneas a e b da LeiA.666/93.

cúusulÁ DÉctMÂ - DÁs oBRrcAcóEs nÂ coNTRÁ'rAna
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigâr-se-á ã:

a) Entregar os seryiços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de
Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, em estrita
observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na locâlidade da prestação do serviço para

represenú-lo na execução do conEato e prestar esclarecimentos necessários ao servidor de§iSnado para
acompanhar e Íiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria Municipal de Administração, quando
solicitadoj
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 16:00 h as 12:00 como sendo o
horário administrativo para üatar sobre o contrato e serviços, de segunda a sextâ-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clâusulas e condições do presente conkato e de seus documentos
integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em viSor rfeita execução do
contrato;
0 Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do spondendo pelos

encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a tercei ntes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato nâo excluindo ou reduzindo essa responsabil
ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Ádminishação;

face da fiscalização

h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas exp€nsas, no total ou em parte, o obieto deste contrato em que se

verificarem víciot defeitos ou incorreções resultantes da execução.

cr ÁsuLÁ DÉcrMA pRrMFrRÂ - DÁs pEr{tlDÁDEs
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADÁ" de qualquer das obrigações ora estabelecidas, suieitará a
CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal ne 8.666/93, aplicando nos artigos B1 a BB.

PARÁGRÁFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do obieto deste Contrato sujeitará a CONTRÂTADA, à multa
de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10% (dez
por cento),

trato e outros

e

I
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PÂRÁGRAFO SEGUNDO - AIém da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATÂNTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADÁ" na hipótese de inexecução total ou parcialdo Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10 0/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Susp€nsâo temporária de participâção em licitaÉo e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniçâo.
e) As sanções previstâs nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a prevista
na alínea "b".

PARÁGRÂÉO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será íeita comunicaÉo escrita à CONTRATADA e
publicada no jornal Oficial do Municipio, Estado ou DOU, constando o tundamento legal, excluídas os câsos de aplicação das
penalidades de advertências e multa de mora.

cúsuLA DÉcIMÂ SFGUNDA. DA RFscIsÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contlatuais e as previstas em lei.

\,, Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
aJ - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especiÍicações, projetos ou prazosi
b) - o cumprimento irregular de cláusulas conkatuais, especificaçõe9 projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRÁTANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obr4 do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso iniustificado no inÍcio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CoNTRÁTANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu obieto, a associação da CONTRATADA com outrem, a
sessão ou transferência total ou parcial, bêm como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no
edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissáo designâda
para acompanhar e nscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de Secretâria
Municipal de AdministrâÉo;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1q do arL 67 desta Lei
Federal ne 8.666193;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
iJ - a dissoluçào da sociedade ou o falecimento da C0NTRÁTADA;
k) - a alteração sociâl ou a modincação da Íinalidade ou da estrutura da coNTRATADA, que
preiudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevâlcia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade dâ esfera administrativa a que está subordinado a C0NTRATANTE e

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
\-' m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor inicial do

contrato além do limite permitido no § 1s do arL 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CoNTRATANTE, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave peúurbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensõe§ que totâlizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigâtório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizaçôes e mobilizações e outras preüstas, âssegurado a CoNTRÁTADÀ nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obriSaçôes assumidas até seia normalizada
a situaçãoj
o) - o aBaso superior a 90 (noventa] dias dos pagamentos devidos pela
dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de câlamidade pública, g

interna ou guerra, assegurado a CONTRÂTADA o direito de optar pela
suas obrigações até que seia normalizada a situação;

mprimento de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNAR
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PARÁGRÂFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos auto
o contraditório e a ampla defesa.

PM .FOLHAN'

PRocESsolfugf,pafu_lfi
MODÂLIDÀ}E

SIO:

decorrentes
da ordem

assegurandoo r

PÁRÁGRÁFO SEGUNDO -A Íescisão deste con$ato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas 'a' a
'i'desta cláusula:
bJ amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

I

I



PM . FOLHA N.--
PROCESSO

MODALIDA}E

PREFEITURA MUÍ{ICIPAT DE SAO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CÍtPJ: 06.125.389/0001-88

VISTO

cúsuLÂ DÉcrMA TERCETRA - Do RECEBtMENTo Dos pRoDUTos
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronogramâ constante nos anexos planilhâs orçamentárias, parte integrânte
deste.

PÂR]íGRÂFO PRIMEIRO - O obieto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços que não
satisnzerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da CONTRÁTADA, para
serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partesi

PAÚGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de sÃo BERNÂRD0 poderá ser concedido novo prazo para
recebimento dos seryiços rejeitado. ocorrendo a rejeição pela 2. vez, o contrato poderá ser rescindido. A C0NTRATADA será
notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 [quinze] dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no
ArL 87 da Lei n'8.666193;

cLísULA DÉCIMA QUINTÂ - DAs ALTERÁçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas justificativas, no caso preüsto no art da Lei n' 8.666/93.

cúusuLA DÉcrMÁ sExrÂ - nA puBltcÂÇÂo

\-/ Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicáção em resumo, do
presente contxato.

cúusuLÂ sÉ-flMÂ - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDo no Estâdo do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou pendências

resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presentê instrumento lavrado em 3

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

sÃo BERNARD0(MA), ---.---------------------..----

PREFEITURA MUNICIPÂL DE SÃO BERNARDO
CONTRÁTANTE

CNP!: ..----------------
CONTRATADA

TESTEMUNHASI

2p1a

CPF: CPFr


