
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARA

i,lÍiiÀLil)à0i ? t
ÉrliilÉào

eRAçA BERI{ARDo coELHo DE ALMETDA No 862 - cEI{TRo - sÃo sraÍ{anoo/mn
CNPJ: 06.125.389/0001-88

I. PREANIBTiI,O

EDITAL DE LICITAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO NO OO2/2020

1.1. A PREFEITT]RA MLTNICIPAL DESÃO BERNARDOA4A, poT meio da COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeiro, designado,toma público para
conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade PREGÃO,
em sua forma ELETRÔNICA, sob o n"ü)2/2020(Processo Administrativo n" 202005017, do tipo
menor preço,por ltem o certame se realizarâ,às 15h00min (Quinze horas) do dia 2 de Julho de
2020, desünado a, contratação de empresa especiahzada em servrços de Apolo Admlnlstratlvo de
interesse do Municipio de São BemardoÀ{A., conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

| .2. O procedimento licitatório obedeceÍá integmlmente à legislação que se aplica a modalidade
Pregão, sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, A,rtigo 37: Regula a atuação
cia Àdministração Pública; Lei Federai n' 8.óó6 , de2ilü6i'r993 Reguiamenia o art. 37, inciso )Oü,
da Constitúção Federal, institui normas para licitações e contÍatos da Administração Pública e dá
outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações; Lei Federal no 10.520, de
1710712002 Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
^^..;^:^^^ ,^ L^-^ ^ ^^-,.:^^^ ^^*.,-- l-\an:rin no ln nl,4/lO Ã^ 1i ,l^ e-+^-k"^ ,l-qrqur§rld\, u! rrvrrJ r 5!l v r!\JJ l\rllrurrJ,
20l9,Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e

serviços comuns de engeúaria, e dá outras providências e Lei Complementar no 123, de
1411212006 Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Poúe e altera
outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar n". 147 de 07 de agosto de 2014, e
c,,hciÀia amanrp h^ ^,'ê ^^,,hêr ac rlicnncirÀac dq I ei no R ÁÁÁ141 a crrqc cltarqÍ.Àec nrr(têri.rrês
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bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Alexos.

1 .3. O recebimento das propostas será a partir das 1 5:O0hrs/min (Oito horas) do dia 22 de Junho
de 2020 e se encerrará às l4:3Ohrs.min (Quatorze Horas e Trinta Minutos) do dia 2 de Julho de

2020. O início da sessão pública será às 15h00min (Quinze Horas) do dia 2 de Julho de 2020, no
endereço eletrônico rnrt,. portaldeconrpraspublicas. corn.br, no horário de Brasilia - DF.

1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acataÍ as normas contidas no pÍesente

Edital.

2.1. Contratação de empresa especializada serviços de Apoio Administrativo de intere do

Município de São Bemardo/Ir{4., o certame se realizará no dia 02 de Julho de 2024,
horas (horário de Brasília).

2.2. Pregão Eletrônico com beneficiamento para as empresas Locais e Regionais, conforme §3o do
Artigo 48 da LC n. 12312006, com redação dada pela LC 14712014, respeitando o previsto no §2o

Áo2. OBJETO DA LICITA

PG. Bernardo coelho de Almeida, no E63, centro,São Bernardo - MA, CEP: 65.550-000
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e §3o do aÍ. l" do Decreto Federal no 8.538/2015, aplicável subsidiariamente ao caso por força do
Parágrafo Unico do Art. 47 daLC 12312006, com redação dada pela LC n. 14712014.

3.1.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente
ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto ao item 2.2 do
Edital, e à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos;

4. 1. Não poderão paÍicipar deste Pregão:

4.1.l.Empresas que não atenderem às condições deste Edital

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

4.1.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Municipio, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar
as cmpÍcsas suspcnsas dc licitar c contrataÍ com a Prcfcit.ira lv{unicipal dc São

Bemardo, Estado do Maranhão.

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

4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de São

Bemardo, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou
responsável tecnico.

4. 1 .6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no Pais

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site urr-u po íalde c ompEszuh!!!!§lg.l!.h.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da
LICITANTE ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3. DAS CONDIÇOES GERAIS PARA PÂRTICIPA('AO

4. p4S BESTRTÇÔES pARA pARTr(trpAçÃO

5. DO CREDEN(]IAIIENTO

PC. Bernardo Coelho de Almeida, no E63, Centro,São Bêrnârdo - MA, CEP: 65.550-000
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3.1. Poderão participar deste Pregão:
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5.3. O uso da seúa de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada dirctamente ou por seu represcntântc, não cabendo ao provedor do
sistema ou a PÍefeitura Municipal de São Bemardo responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. Quando da participação das microempresas e empÍesa de pequeno porte deverão ser dotados
os criterios estabelecidos no art.44 da Lei Complementar no 123, de 1411212006: Instirui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros riispositivos
legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de agosto de 2014e subsidiariamente, no que
couber, as disposições da Lei n' 8.666193 e suas alterações posteriores.

6.1. As licitantes deveram anexaÍ os documentos de habilitação conlorme decreto 10.024i2019, e

a posterior apresentar obrigatoriamente, no orÍginal ou cópia devidamente autenticada em cartório,
a seguinte documentação:

6.1.1 Habilitação Jurídica

a) Requerimento de empresário, no caso cie empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registÍado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,

acompaúado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
Íüncionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expe<iido pelo órgão comperente, quando a atividade assim o exigir.

6.1.2 Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) Ceni<ião Conjunta Negativa, ou Certi<ião Conj unta Positiva com efeitos de

Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a

regularidade para com a Fazenda Federal;

c) Ccrtidão Ncgativa dc Dcbitos, ou Ccrtidão Positiva com cfcitos dc Ncgativa,
expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante,
regularidade fxrra com a Fazenda Estadual;

provando a

6. DA DOCU}IENTAÇÃO PARA I.IABILITAÇÃO

PC. Bernardo Coelho de Almeida, n'863, Centro,Sáo Bernardo - MA, CEP: 65.550-000
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d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Divida
Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede
do licitante;

e) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS CRI, emitido pela Caixa
Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço,

f) Certidão Negativa da Dívida Ativa do Municipio de origem;

g) Certidão Negativa de Debitos do municipio de origem da licitante;

h) Aivaní de Licença, Funcionamento e Locaiização do esiabeiecimento do liciÍante

6.1.3 Qualifrcação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da
sede do licitante.

b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de

origem da licitante.

c) As empresas com menos de um exercício Íinanceiro devem cumprir a exigência
deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura.

6,1.4 Regularidade Trabalhista:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em
cumprimento à Lei n' 12.44012011. Visando comprovar a inexistência de débitos
:-^ r: 

--l: 
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ó.1.5 QualiÍicação Tecnica: Cumprimento do disposto no inciso )OO(lll do arÍ. 7o da
Constituição Federal:

a) Comprovação de aptidão no desempeúo de atividade pertinente compatível e.m

características com o objeto desta licitação conforme detalhado no Termo de
Referencia Anexo I deste Edital, por intermedio da apresentação de Atestado (s)
de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, acompanhado do devido contrato e nota fiscal referentes ao atestado
supracitado.

6.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento ME,EPP, conforme modelo
no Anexo [l

PC, Bernardo Coêlho dê Almeida, no 863, Cêntro,São Bernardo - MA, CEP: 65.550.000 i
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6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do §
2' do artigo 32 üLei Federal 8.666/93, assinada pelo rcprcsentante legal dc Licitante, conforme
modelo no Anexo III.

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que estii cumprindo o disposto no
inciso )O(XIII do artigo 7'da Constituição Federal, na forma da Lei no 9.854/99, conforme modelo
do Decreto n" 4.358102, conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada pelo Íepresentante legal de Veracidade, a qual declara cumpnr os
requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4o e
5o do art. 26 do decreto 10.02412019 e conforme modelo no Anexo Vl.

6.8. Em neúuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos
exigidos para a habilitação, onde deverá cumprir as noÍÍnas do Decreto 10.024119, onde apenas
será permitida excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitação
através de diligência.

6.9. As certidões expedidas pela Internet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade
nos sites de cada órgão emissor.

6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos
documentos para habilitação.

7.1. A Equipe de Apoio atraves de seu Pregoeiro(a)esclarece que a cotação do referido pregão far-
se-á por meio de lances em valores uniüírios e com apresentação da marca ofertada.

8.1.4 LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suâs propostas, lances e documentos
conforme item ó. do Edital, seguindo as normas do decreto 10.024119 .

8.2. Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
<ia inobservância de quaisquer mensagens emitidas peio sistema ou de sua <iesconexão

7. D.{S ORIENT.{ÇOES TÉCNICAS

8. DO ENVIO DA PROPOS'I'A DE PREÇOS

írn{ic i59 Ll_l !À_o_a5-o_t}
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6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no
Anexo lV.

6.7. As certidões valerão nos prazos que lhes são própnos, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
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8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e
subsequente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sislema
eletrônico, até à l4h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 02 de Julho de 2020. (Horário de
Brasilia).

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, o pleno coúecimento e atendimento às exigências de habilitação
previstas neste Edital.

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente
no sistema Portal de Compras Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Marca",
"Vl UnitráLrio" (valor uniüirio), "Vl Total" (valor total) e "Prazo de entrega" (o prazo de execução
-:^ -^,I^-: -^- ^..-^-i^- -^ 
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8.5. I .A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a Licitante

8.7. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá
encaminhar, pelo Portal de Compras Públicas a cópia da proposta no endereço
l'ltlp. \\ \\1\.llortaldccorrpraspublicas. conl.br Ill de acordo § 2'aÍ. 38 do Decreto 10024/19, tendo
como tempo limite o prazo minimo estabelecido no decreto federal supracitado.

8.7.1. A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação cópia da
proposta de preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição

completa do objeto ofertado, agora identificando a empresa com todos os dados,

inclusive bancários e devidamente assinada pelo seu representante legal, no prazo de
48h (quarenta e oito horas) após ser declarada habilitada.

8.8. A Proposta de Preços deverá conter

8.8.1. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de

sua apresentação;

8.8.2. Preço Unitririo e total, expressos em reais,

8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste tal;

8.8.4. Prazo dc cxccução conformc dcfinido no Ancxo I: Tcrmo dc P.,clbrôncia;

8.8.5. Declaração de que sua pÍoposta compreende todos os tributos, despesas ou
encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviço: rPc. 8êrnardo coelho de Almêida, no 863, Centro,Sâo Bernardo - irA, cEP: 65.550-000

I
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PREFETTURA MUrrrCrpAL DE SÃO BERN{BEO
ESTADO DO MARAI{HAO

8.6. Até a data e hora de início da sessão pública prevista neste Edital, a Licitante poderá acessar

o sistema Portal de Compras Públicas para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada.
A partir do inicio <ia sessão púbiica, não pocierão ser alteracias ou retiradas às proposias formuladas.
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8.8.6. Os seguintes dados da licitante: Raáo Social, endereço, telefone, E-mail,
número do CNPJ, nome do banco, o código da agência e o número da conta
corrente e praça de pagamento.

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

8 10 Não serão consideraclas as pÍo[nstas com altemativas, <íevendo as licitantes se limitarem às
especifi cações deste Edital-

8. I 1. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, Íicam as
licitantes, liberados dos compromissos assumidos,

8. 12. O prazo de entrega/execução seú o estabelecido no Anexo I - Termo de Referência.

8.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e

seus Anexos, sejam omissas, apresentem inegularidades ou defeitos, capazes de dificultar o
julgamento, bem como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste
Edital, ou preços e vantagens baseadas nas oferias das demais licitantes.

8.14. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas.

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas

Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal
aqueles previstos no Decreto n" 10.024119.

10.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regÍas de
aceitação dos mesmos.

10.4. Só scrão accitos os lanccs cujos valorcs forcm infcriorcs ao último lancc por clc ofcrtado c
registrado no sistema.

9.1. A partir das 15h00 (Quinze horas) do dia 0210712020, terá início a sessão pública do
PREGAO ELETRONICO N" 002/2020, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas
e,após análise, inicio da etapa de lances, conforme Edital-

9. ,{BER'I'TIRA DA SESSAO

PC. Bernardo Coelho de Almeida, no 8ô3, Centro,São Bêrnardo. MA, CEP: 65.550-000

I r*i J

PREFETTURA MUr{rCrpAL DE SÃO BERNFBnSJ
ESTADO DO MARANHAO L-
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10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
s registrado em primeiro lugar.

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que teúa sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à
identificação da detentora do lance.

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá peÍmânecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

10.7. I . O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem
prejuizo dos atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a l0 (dez) minutos, a sessão
do Pregão seú suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do
Pregoeíro aos participantes.

10.8. A ctapa dc lanccs da scssão pública transcorrcr normalmcntc, ncstc pÍoccsso optou sc pcla
Modo de Disputa "ABERTO" ou seja por um período de l0 (dez) minutos os itens ficaram aberto
pra lances sendo que a partir do 8' (oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do item
prorrogando o tempo de lance de 2(dois) em 2(dois) minutos consecutivos enquanto houve lance,
sem lance o sistema encerrará o item, sendo vencedor a menor oferta.

10.9. O Pregoeiro ao depois da disputa de lance podeni abrir, pelo sistema eletrônico, negociação
ofertando contrapÍoposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor,
paÍa que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

10.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública- o detentor da melhor oferta deverá
comprovar a situa@o de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias
autenticadas dos documentos de habilitação no prazo de 3 (três) dias úteis de acordo com o subitem
8.7 deste edital.

10.10.1. Os documentos complementares a serem apresentados para cumprimento
desta exigência são os relacionados no item 6 deste Edital.

10.1 1. O Pregoeiro anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o encenamento
da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

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

I I, DO JT'LGA\IE\'I'O D.{S PROPOSTAS

PC. Be.nardo Coelho de Almêida, no E63, Centro,Sáo Bernardo - MA, CEP: 65.550-000
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11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento da Proposta dc Preço.

I 1 .3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitiivel, ou se a LICITANTE desatender
às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinani a proposta ou o lance subsequente, verificando
a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
srrcessivamente, ate a apuraSo de uma profnsta ou lance que atenda ao edital;

11.3.1. Oconendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro podeú
negociar com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor.

11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no art. 44 da Lei
Complementar n' 123,, de 1411212006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da EmpÍesa
de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no. 14'7 de 07
de agosto de 2014,e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n' 8.66ó193 e suas
alterações posteriores.

I 1.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o criterio de menor preço por
Item, as propostas apresentadas l0% acima da menor proposta serão rejeitas, observadas as

especificações tecnicas definidas no Edital,

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a
intenção de interpor recurso, única e exclusivamente através do portal,para julgamento do
Pregoeiro, se aceito a intenção lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação
das razões do recurso, única e exclusivamente atraves do portal, para j ulgamento e deferimento ou
não deferimento, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apÍesentarem
contrarrazões em iguai número rie dias, única e exclusivamente auaves do ponal, que começarâo
a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da
Comissão Permanente de LicitaÇão da Prefeitura Municipal de São Bemardo-MA, à PC. Bemardo
Coelho de Almeida, no 863, Centro
horas) às 12:00h (doze horas).

,São Bemardo - MA, durante os dias ú das 08:00h (oito

13.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologaçâo

12. DOS RECTIRSOS

tJ. D,r rrolroLoGA('Ão E ('o\r'(x'A('Ão o,,r Lr('t'rÂN'r'11 \'E,N(][:DoRA

PC. BeÍnardo Coelho dê Almeida, no 863, Cêntro,São Bêrnardo. MA, CEP: 65.550-000
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12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

t
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13.2. Após a hornologação da licitação, a LICITANTE VEI'{CEDORA será convocada para
assinar o contrato, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

13.3. E facultado a Prefeitura Municipal de São Bemardo, quando a convocada não comparecer
no prÍzo estipulado no subitem l3-2, não apresentar situação regular no ato da assinatuÍa do
contrato oq ainda, recusar-se a assinálo, injustificadamente, convocar as LICITANTES
remanescentes, na ordem de classificaçâo, sem prejuim da aplicação das sanções cabiveis,
observado o disposto no subitem I 1.3.

13.4. O prazo de convocação poderá ser pronogado, uma vez, por igual período, quando solicitado
pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura
Municipal de São Bernardo.

14.1. A licitante que ensejar o Íetardamento da execução do ceÍtame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo ínidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citação e da ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Bemardo, pelo prazo de ate 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridacie que apiicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensão de
licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais
cominações legais.

14.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades

14.3. l. Advertência;

14.3.2. Multa por atÍaso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de l0% (dez por cento),
calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as

condições pactuadas;

14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4o/o (quatro décimos por cento), na hipótese de
atraso no cumprimento de suas obrigzções contratuais, calculada sobre o valor
da fatura;

14.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contÍatar
com Administração por periodo não superior a 2 (dois) anos; e

t/ 1 < n^^t^-^^:^ .r^ :-:.r^-^:l^.t^ -^- tl^:.^-14.J.). iJCClaraçAO OC IniüOnClOaüC para iiCi-lâr OU COnIraUlr ^ ^,J-i-i^.-^^:d.tUllltlllSltAV.r

Pública;

ES ÂD\II\ISTR-{I'IvAS E PE\AI,ID,TDES14. DASSAN

PC, Bernardo Coêlho dê Almêida, n6 863, CêntÍo,São BêÍnardo - A, CEP: 65.550-000
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14.3.6.A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente,
sem prejuízo de outras hipoteses, em caso de reincidência de atraso na entrega
do objeto licitado ou caso haja cumulaçâo de inadimplemento de eventuais
cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do
interessado, no prazo de l0 (<lez) dias úteis

14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1,14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas
conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa previa do
interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

14.5. Oconendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito
de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação,
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação CPL, para as providências
cabíveis.

i4.6. A segunda adjudicatória, ocorren<io a hipótese do preço antenor, ficaú sujeita às mesmas
condições estabelecidas neste Edital.

14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de São Bemardo.

15.1. As despesas decorrentes da presente licitaÉo correrão poÍ contâ dos recursos específicos
consiglados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado:

Orgão: 02 Poder Executivo.
Unidade: 04 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Dotação: 04.|22.OO5O.2O 19.0t)0 - Mânutenção e Coordenação de Compras Lrcitações e

Contratos.
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Sewiços de Terceiro Pessoa Jurídica.

16.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta
constânte no Anexo IV.

16.2. O contrato, que obedeceni as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará
vinculado integralmente à este instruÍnento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora
em cumprir todas as obrigações e condições da prestação de serviços ificadas neste Eciitai e
seus Anexos

r5. DADOTAÇÃOORÇA}IENTÁRIA

16. DO CONTR,{TO E DA PRORROGAÇÃO

PC. Bernardo Coelho de Almeida, no 863, Gêntro,São Bernârdo - MA, CÊP: 65.550-000
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16.3. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame,
farão pa:te integÍante do Contrato, independente de transcrição.

16.4. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência l2 (doze) meses,
podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos, limitado
a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei no 8.666, de 1993.

16.5. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preÇos contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando
a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em relação à
realização de uma nova licitação.

16.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando:

16.6.1. A CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da
Administração Pública Estadual ou do próprio órgão contratante, enqrürnto perduÍarem
os efeitos;

16.6.2. A CONTRATADA não mantiver, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
16.6.3. A CONTRATADA não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos
custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no
primciro ano dc vigôncia da contrâtâção.
16.6.4. Verificadas ocorrências gnves anotadas pelo gestor do contrato no liwo próprio,
durante a execução do sewiço.

16.7. A pronogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo,
devidamente justifi cado.

17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n' 8.666/93,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contÍatado.

NÀRDO

TI ILIBRIO ECONONIICO-FINAN(]EIROAODOE17. RECOMPOSI

18. D0 FORNECTN|ENTO/SERVIÇOS E LOCAL DA ENTREGA/EXECIrÇÃO

PC. Eeinardo Coêlhü dê Almêidâ, ii" 863, CÊntio,São Eeinôrdo - i'iÂ, CEP: 65.550-000

b:_
I

18.1. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e
periodicidade especificadas no Termo de Referência Anexo I deste Edital, sendo que a
inobservância destas condições implicaní Íecuvt sem que caiba qualquer tipo de reclamação por
paÍe da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os materiaisi serviços que porventura
não atendam às especificações, sob pena das sanções cabiveis. 
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18.2. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados integÍalmente sem falhas, de acordo
com as necessidades da Secretaria N{unicipal de Saúdc e Secrctaria dc Assistôncia Social e serão

executadas conforme ordem de Fornecimento/Serviço.

18.3. Os materiaiVserviços deverão ser entregues/executados no local indicado no Termo de
Referência.

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiais/Serviços Fornecidos,
após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema
de Seguridade Social, mediante a apresentâção das Certidões Negativas de Debitos como o INSS,
FGTSeCNDT- Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas, no prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados da entrega da Nota Fiscal de execução do Objeto, devidamente atestada pelo setor
competente. Será verificada tambem sua reguiaridade com os Tributos Fe<ierais, mediante
apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

19.2. E vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da esüpulada neste
Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena
de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

19.3. Neúum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em
situação irregular em desconformidade com item 19.1 .

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeiro responsável por esta licitação,
exclusivamente no endereço do Portal de Compras Públicas
u u ir. porlaldeconipraspublicas. conr. br, ate 3 (três) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo.

20.1.1.8m hipotese alguma serâo aceitos pedidos de esclarecimentos verbais
quanto ao Edital;

20.1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais

empresas que teúam adquirido o presente Edital.

20.1.3. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimentoprp do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos

21.1. Conforme previsto no art.24 do Decreto 10024119, até 03 (três) dias úteis antes da data
fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste

19. DO PAG,{}IENTO

20. DOS PEDIDOS Df, ESCL,{RE(]I\TENTOS

21. DA TMPTiGNAÇÃO DO ATO CONVOCAT RIO

PC. Bêrnardo Coêlho de Almeida, no 863, Centro,São Bernardo - ÍúA, CÉP: 65.550-000
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Pregão, sendo que tais impugrações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico
atraves do Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico,
rnvrv. portaldecompraspublicas.com.bmo prazo mencionado

21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2
(dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnaqão, conforme estabelecido no § 1o

do aí. 24 do Decreto 100241 19;

21.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatór io, scrá designadra nova tlata para a
realizaçáo do certame;

21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas

22. I . Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente
de Licitação, com base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei no
10.520102 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666193 e suas alterações
posteriores

22.2. Fíca assegurado a Prefeitura Municipal de São Bemardo direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a pÍesente licitação, por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, p€rtinente
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anuláJa por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.3. A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretraúvel de suas normas e
observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de
recurso.

22.4. O ob-ieto da presente licitação poderá sofrer acrescimos ou supressões, conforme previsto no

§ 1" do Art. 65 da Lei 8.666193

22.5. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo
qualquer fato superveniente que impeça a realizzçáo do certame na data mârcada, a sessão será

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, endereço
eletrônico e horário anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunic
em contúrio.

Pregoeiro

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importaú no ento do
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da
sua proposta, <iurante a reaiização da sessão púbiica deste Pregâo

--i

,

Õrs r;nn.us22. DAS DISPOSI

PC. Bernardo Coelho de Almeida, no 863, Cêntro,São Bêrnardo. MA, CEP: 65.550-000
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22.7. Caso seja necessária à intemtpção da sessão, os autos do processo ficarão sob a guarda do
Pregoeiro, que designará nova data para a continuação dos trabalhos.

22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados, gratuitamente, no
endereço do Portal de Compras Públicas - endereço \if1y.pA4al!çqappqspublicas.conr.br.

22.9. O fornecedor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da entrega dos materiais,
apresentar, a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Econornia
Finanças ou Fazenda do Estado que haja tributado a operação.

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de
transcrição, os seguintes anexos:

23.1.1 Anexo I Termo de Referência.

23. i.2Anexo Ii - iviodeio de Declaração de enquadramento de ME/EPP

23.1.3 Anexo III - Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos

23.1.4 Anexo tV - Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital

23. i.5 Anexo V - Modeio de Declara$o que não emprega menores

23. 1.6 Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade

22.1.'7 Anexo VII - Minuta do Contrato

São Bemardo- MA, 19 de Junho de 2020.

ANf,XO I

23. DOSANEXOS

PC. Bernardo Coêlho de Almeidâ, no 863, Centro,São Bernardo - MA, CEP: 65.550-000
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Elisa dos Santos Araujo Lima
Pregoeira Municipal

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" OO2/2020 lF
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rooutos e

Quantidade

contratação de empresa especializaCa em seniços de Apoio Administrativo de interesse Co
Município de São Bemardo,MA.., conforme especificaçôes contidas no Anexo I deste
Edital.

Apoiar a Area Administrativa na
elaboração, execução, conúole e

avaliação de projelos, daÍ suporte
gerencial aos demais setores da
Administração, melhoria dos
procedimentos; gerenciamento de
contratos, assessoramento do mntÍole
Interno, assessoria e analise dos
processos iicitatórios, capacitaçào e
tÍeinamento da comissão permanenle
de licitação para adequação e pratica de
utilização da modalidade de pregões na
forma eletrônica conforme a

legislações vigente e disponibilizaçâo
dc 4 (quatro) profissionais para suportc
presencial no periodo de 4Ohoras

semanais.

mes t2 10 000,00 120.000,00

Orgão: 02 Poder Executivo.
Unidade: 04 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Dotação: 04.122-0050.2019-000 - Manutenção e Coordenação de Compras
Licitaçôes e Contratos.
Natureza: 3.3.90.39.00 Outros Servi s de Terceiro Pessoa Jurídica

I

Justificativa

Prazo de
Entrega

Local de

Item Descrição do material Und Quant V. Unit. V. Total

TOTAL

Recumo
Financeiro

Recursos Próprios

Sendo assim, essa contratação é de suma imporLância, visto que a necessidade de
aperfeiçoamento e adequaçâo dos profissionais do setor administrativo para
continuidade das ações adminístrativa dentro das leis e normas em vigor a
modemização dos órgãos Íelacionadas ao desenvoh,imento de pÍocessos e

projetos para padronização de rotina, procedimentos e construção de altemativas
englobando todo o setor Administrativo.

Vigência do
Contrâto

O contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12(doze) meses

Entrega: Conforme Ordem de Serviços
Prazo: 05 (Cinco) dias úteis após a OÍdem de Serviços. O Descumprimento esta
sujeito as sanÇões administrativas e penalidades contidas no item l4rdo Edital.

Ad.judicação Por Preço Unitario

Sede da Prefeitura Municipal de São BemardoÀiÍA. C\ent

PC. Bernardo Coelho de Almoid., n'863, Contro,São BerÍardo - MA, CEPr 65.550-000
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARAí{HAO

PRAçA BERí{ARDO COELHO DE AL]IIEIDA NO 862 - CETTTRO - SÃO BERI{ARDO/MA
CNPrr 06.125.389/OO01-88

ril

Unidade
Piscalizadora

Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal.

Manoel de Jesus Silva de Sousa
Sec. Municipal de Administração

Pc. Bernardo Coelho dê Almeida, no 863, centro,São Bernardo ' MA, CEP: 65.550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE

ESTADO DO MARÂ]THÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALÍYIEIDA NO 862 T CENTRO - SÃO BERÍ{ARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/OO01'88

EDITAL DE LICIT,4.ÇÃO
PREGÃO I,LETRÔNICO N" OO2/2020

ANEXO II
DECL.\R{(',\O DE ENQI. ADRAIIE}-TO rlE/EPP

Ilmo Sr
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

RCf. : PREGÃO ELETRÔNICO N"OO2I2O}O

Prezados Seúores,

em

sediada em comDleto) por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portado(a) da Carteira de Identidade no

e do CPF n' requer a Vossa Senhoria o arquivamento
do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de
EMPRESA DE PEQLJENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n" 123, de 1411212006.

Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

de2020de

(nome, cargo, carimbo e assinatuÍa do representante legal da proponente,

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

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

I
t/

PC. Bernardo Coelho de Almeida, no 863, Cêntro,São Bernârdo - MA, CEP: 65.550-000

" i:üLihíl'-*
FrlüÜi"q$ ü:]Slc o 5P-tL
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ínome da CNPJ no
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PREFEITURA MUÍ{ICIPAL DE SAO BE
EsrADo oo lrlnquÃo

IO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALTIIEIDA Í{O 862 - CENTRO - SÃO BERÍTARDO/MA
CNPJ: 06.125,389/OOOl-88

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO f,LETRÔNICO N" OO2/2020

ANEXO III

"TO 
DE I\EXIS E\(-I-{ DE I\IPT]DITIVOSDE(]LARA

Ilmo. Sra.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

RCf,: PREGÃO ELETRÔNICO N" OO2l2020

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa
da em CNPJ n' , DECLARA, sob as

pcnas da Lci, nos termos do § 2', do art. 32, da l.ei n" 3-666/93 que até esta data, não oconcu
nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epigrafe.

(. ),. .de de 2020.

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,

em papel timbrado da empres4 devidamente identificado)

PC. Belnardo Coêlho dê Almeidâ, no 863, Cêntro,São Bernardo - MA, CEP: 65.550-000
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PREFEITURA MUI{ICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEÍ{TRO _ SÂO BERNARDO/MA
CÍ{PJ: 06.r25.!189/0OO1-88

EDITAL DE LICITAÇAO
PRI,GÃO ELETRÔNICO N" OO2/2020

ANEXO IV
DE('L,\RA(',\O DU CO\ Íl E(.lll Dl'il'O DO EDIT.\1.

Ilmo. Sra.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

Rei : PREGAO ELETRONICO N'00212020

Prezados Senhores,

Gqllç_drcmpr€ss) , CNPJ no

sediada em por intermedio de seu representante legal
Sr(a) poriador(a) cia Caúeira de Identidade n§

e do CPF no , DECLARA, que tem pleno coúecimento
do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações
necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial,
declarando por Íim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital
e anexos. Por ser exprcssão da verdade, firmo a prcscnte.

(. .) de de2020

(nome. cargo, carimbo e assinatuÍa do representante legal da pÍoponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

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

PC.8êrnardo Coêlho de Almeida, no 863, Centro,Sáo Berrardo. MA, CEP: 65.550-000
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

PRAçA BERÍ{ARDO COELHO DE ALÍIIEIDA NO 862 - CENTRO - SÂO BERÍTARDO/MA
CNPJr O6.125.389/00O1-88

D EC LA RAÇAO Ell C tl ill P Rl lrí E rr-TO .{O DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO,.\.RT.7" DA CONST!'TTiIÇÃO FEDER.{[-

Ilmo. Sra.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

REf. : PREGÃO ELETRÔNICO N"OO2I2O\O

Prezados Senhores,

ínome da emoresa) CNPJ n"
sediada em por intermedio de seu representante legal
Sr(a) portador(a) da Carteira de idemidade no

e do CPF n' DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do ar:..27 da Lei no 8.666, de 21 dejulho de 1993, acrescido pela lÉi no 9.854, de 27

de outubro de 1999, que não emprega menor de I 8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de l6 (dezesseis) anos.

Ressalva: cmprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

de de 2020.

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

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

(...)

PC. Bêrnardo Coêlho dê Almeida, no 863, Cêntro,Sào Bêrnârdo - MA, CEP: 65-550-000

I

I

EDITAL DE LICITAÇÃO
PRE,GÃO ELETRÔNICO N" OO2i2O2O

ANEXO V

o
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pREFETTURA MUNIGIpAL oe sÃo grnrunoo
EsrADo Do MARANHÂo

nRAçA BERNARDo coELHo DE ALIIEIDA No 962 - cEÍrrRo - sÃo BERTTIARDo/MA
CílPJ: 06,125.389/O001-88

EDITAL DE LICITAÇÃO
PRE,GÃO ELETRÔNICO N' OO2/2020

ANI,XO VI

lJcl,l!-!iltiiÊ_

DECL,{RAÇÃO DE vERACIDADf,

Ilmo. Sra.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo

RCf, : PREGÃO ELETRÔNICO N"OO2 I2O2O

Prezados Senhores,

fuone-dê-eropresd , CNPJ no

sediada em (endereço completol por intermédio de seu representante legal
Sr(a) porrado(a) da Carteira de Identidade no

e do CPF no

habilitação e que as declarações informadas são veridicas, conforme parágrafos 4' e 5" do art.

26 do decreto 10.02412019.

(.. .), . ..de de 2020

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,

em papel timbrado da empresa, deüdamente identificado)

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

PC. Bêrnardo Coelho dê Almeida, nô 863, Cêntro,São Bêrnardo - MA, cEP:65.550-000

n iiíú

DECLARA, cumprir os requisitos de

//
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PREFEITURA MUilICIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEÍ{TRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPI: 06.125.i189/0001-88

iüã0

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELI,TRÔNICO N' OO2l2020

ANEXO WI

coNTkATO PE N', 002/2020.
P ROC E SSO ÁD M I N ISTRÁTI VO N' 20 2OO 50 I 7-CPL

CONTRÁTO DE SERWÇO QUE ENTRE SI
CELEBRÁM A PREFEITURA MUNICIPÁL
DE SÃO BERNARDO, ESTADO DA
MAL4NH.4O E A EMPRESA (...).

Por este instrumento particulaq a PREFETT'IIRA ÀIÍ(INIC.|PAL DE SÃO
tsERNARDO, situada à , São Bemardo-MA, inscrita no CNPJ sob o no

, neste ato reprcsentada p€lo prefcito municipal, Sr.
portador do Cédula de Identidade Ílo .......................... e do CPF no

, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa
situada na .., inscrita no CNPJ sob o no ..., neste ato
representadapelo............................,Sr............... . ... , portador da Cédula de Identidade n'

.. e do CPF no............ a segrir denominada CONTRATADA,
acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei no 10.520102, Decreto no

5.450/05 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666193, assim como
pelas cláusulas a seguir expressas:

Ckiusula Pimeira - DO OBJETO:
1.1. O presente contrato tem pôr objeto contratação de empresa especializada em serviços de

Apoio Administrativo de interesse do Município de São BemardoÀ,ÍA.

Cldasula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2. l.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n'
0A212020 e rege-se pelas disposições expressas na Lei no 1A.520i02, Decrelo no 5.450i05 e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n' 8.666/93 e suas alterações postenores
e pelos preceitos de direito público. A pÍoposta de preços apresentada a rntesrar este

contrato

a-rÁ,,-.,r- 'r'----:-- ,\11 a'/, alD a-11\r'r'D /Ta , a, .

PC. B€rnardo Coelho de Almêida, no 863! Centro,Sâo Bernârdo - MA, CEP: 65.550-000
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERi{A
ESTADO DO MARANHÃO
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PRAçA BERÍ{ARDO COELHO DE ALMEIDA Í{o 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MA
CNPrr 06.12s.389/0001-88

3.1 . Pela execução do objeto oÍa contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global
I. DC (...), conforme descrição dos produtos abrixo

ITE}' DOSCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA tÍN QTDE V.LINIT V TOTAL

0l
02

03

04

(Tabela Ilustrativa)

CltÍusula Quarta DOS RECURSOS FIN,4NCEIROS:
4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por contâ dos recursos específicos
consignados no orçamento, classificada conlorme abaixo especificado e demais dotações que

por ventura se fizerem necessárias, atraves de ordem de serviços correspondente:

Orgão: 02 Poder Executivo.
Unidade: 04 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Dotação: 04.122.0050.2019.000 - Manutenção e Coordenação de Compras Licitações e

Contratos.
NatuÍeza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.

Chiusula Quinta - DA TTNGÊNCI A E DÁ PRORROGÁÇÃO :
5.1 . O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 meses

5 1 l. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e teni vigência 12

(doze) meses, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos

iguais c succssilos, limitado a sua duração a 60 (scsscnta) mcscs, nos tcrmos do inciso

II do artigo 57,daLei no 8.666, de 1993.

5.1.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realízação de pesquisas de

preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da

Administração Pública, visando a âssegurar a manutenção da contratação mais

vantajosa pam a Administração, em relação à realização de uma nova licitação.

5.2.1. A CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da

Administraç
os efeitos:

ão Pública Estadual ou do próprio órgão contratante, to perdurarem

5.2.2. A CONTRATADA não mantiver, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

I t'z!

ilr

PC. Bernãrdo Coêlho dê Almêida, n'EE3, Centro,São BernaÍdo - MA, CEP: 65.550-000

irfi ' l0i;l/r i\r'

r

5.2. O contrato não poderá ser prorrogado quando:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNAR
ESTADO DO MARAÍ{HÂO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ÂLMEIDA t{O 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

5 2 3. A CONTRATADA não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos
custos fixos ou variáveis não rcnol'ál,cis quc.já tenham sido pagos ou amortizados no
primeiro ano de vigência da contrataÇão.
5.2.4. Verificadas ocorrências graves anotadas pelo gestor do contrato no livro próprio,
durante a execução do serviço.

5 3. A pronogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo,
devidamente justifi cado.

Cltiusula Ssta - DÁ EXECUÇÃO E LOCAL DO SERWÇO:
6.1. Os serviços deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas
no Termo de Referência - Anexo t deste Edital, sendo que a inobservância destas condições
implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação poÍ parte da inadimplente. A
Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações,
sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser prestados integralmente e de forma inintemrpta.

6.3.Os serviços deverão ser executados no locai indicado em cacia Termo <ie Referência, no
horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

CkÍusula Sétima- DO PÁGÁMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos serviços prestados, após a
comprovação dc quc a cmprcsa contratada csú cm dia com as obrigaçõcs pcrantc o Sistcma dc

Seguridade Social, mediante a apresentâção das Certidões Negativas de Débitos como o INSS
e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal dos

Serviços, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão

Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Divida Ativa
da União.

7.2. E vedada expÍessamente a rcalização de cobrança de forma diversa da estipulada neste

Edital, em especial a cobrança bancríria, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob

pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos

decorrentes.

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontÍe em
situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7. l.

7.4.4s Notas Fiscais deverão vir acompaúadas da respectiva ordem de serviços.

)

,
PC. Bernardo Coelho de Almeida, no 853, centro,são Bernardo - MA, cEP: 65,550-000
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPI: 06.125.389/0O01-88

cltÍusula oiíava DA RECOMPOSIÇ1O DO EQUILÍBNO ECONôIIrcO-FINANCEIRO
DO CONTRATO:
8.1.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n" 8.666193,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Chiusula Nona - DÁ FISCÁLIZAÇÃO:
9.l.Contraknte indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização
dos produtos recebidos.

Chiusula Décima- DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
l0.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da Contratada peÍcebeÍ o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
lO.2.Constituem obrigações da ContÍatada:

I) entregar os pÍodutos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do
pÍesente contrato;

II) iomecer os produtos, rigorosamente nas especificações, pr.vos e condições
descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

III)os produtos deverão ser fomecidos integralmente e constante no caso de
provimento inintemrptamente, no caso de manutenção sempÍe que requisitado
conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades das Secretarias
municipais.

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando

todos os esclarecimenÍos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes,

caso ocoÍram;
Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior,

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os

documentos para a respectivâ aprovação, em ate 05(cinco) dias consecutivos, a
partir de sua ocorrência, sob pena de não serem consideradosl

Vlll)atender aos encaÍgos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes da execução do presente contrato;

IX)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas;
X)a Contratada respondení, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita

condição dos produtos fomecidos, inclusive suas quantidades e qualidade,
competindo-lhe também, a dos produtos que úo aceitos pela fiscalização da
Contratante deverão ser trocadosl

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes
que porventuÍa ocorram na entrega dos pÍodutos e o
registros.

do de patentes e

PC. Bêrnardo Goelho de Almeida, no E63, Centro,São Bernardo - MA, CEP: 65,550.000
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PREFEITURA MUÍ{ICIPAL DE SAO BERIIARDO
ESTADO DO MARANHÃO
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I) fiscalizar e acompaúar a execução do objeto deste ContÍato;
II) efetuar o pa.gamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
Ill)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
lV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a

erecução do Contrato

Ckiusula Décimt Primeira- DA TROCA EWNTUÀL DE DOCaMENTOS:
I 1.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através
de protocolo.

1l.2.Neúuma outra forma seni considerada como prova de entrega de documentos.

Cttíusula Décima Segunda - DA RESCISÃO DO CONTRATO:
12.1.A rescisão do contrato teú lugar de pleno direito, a critério da Contratante,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55,
inciso D(, <ia Lei n" 8.ó66i93 e suas aiterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 <ia referida
lei.

Chiusula Decimt Terceira- DAS SANÇOES E PENALIDADES:
l3.l.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na cxccução do objcto licitado, compoítaí-sc dc modo inidônco, Íizcr
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citação e da ampla
defesa, ficaú impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Bemardo, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.4 penalidade será obrigatoriamente ÍegistÍada no Dirí,rio Oficial do Estado e no caso de

suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuizo
das demais cominações legais.

l3.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita as se€uintes penalidades:

13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (tnnta) dias, no percentual de 10% (dez por

cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas
fielmente as condições pactuadas;

i3.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4Yo (quâtro décimos por cento), na hipótese

de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o
valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com
13.3.5. Declaração de

Pública.

Administração por periodo não superior
inidoneidade para licitar ou contÍataÍ c

a is) anos; e

dministração

PC. Bernardo Coelho de Almêida, no E63, Centro,Sâo Bêrnardo. MA, CEP: 65. 0-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CETTTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPI: 06.125.389/0001-88

13.3,6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência
curnulativa das penalidades dos itens 1,3.3.2, 13.3.3 e 13.3.4,
principalmente, sem prejuizo de outras hipóteses, em caso de reincidência
de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de
inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas,
facultada a defesa previa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas
conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no priao
de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgâo contratante o direito
de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificaçâo,
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências
cabíveis.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita iàs mesmas
condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de São Bemardo.

Ckíusula Décima Quarta - DOS CASOS OMISSOS.'
14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n" 10.520/02, Decreto n" 5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n" 8.6ó6i93 e suas aiterações posteriores,
e dos princípios gerais de direito.

Cháusula Décima Quinía - DO FORO:
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da interpretâção deste contrato com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contÍatados, as partes assinam o presente Contrato, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor.

São Bemardo(MA), . de de 2020

S

n
M

Jesui Silva de Sousa
cipal de Administração
ContÍatante Contratada

PC. Bêrnardo Coêlho de Almeida, no 863, Cêntro,Sáo Bernardo - MA, CEP: 65,550-000
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TERNIO DE ENCERRAMENTO

Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico n' 002/2020, possui 29
(Vinte e nove) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bernardo,
Estado do Maranhão, em l9 de Juúo de 2020.

J ,//
-( i''-

Elisa dos Santos Araujo Lima
Pregoeira Municipal

lde
Sec unl

us Silva de Sousa

de Administração

PC. Bernardo coelho de Almeida, no 863, Centro,Sâo Bêrnatdo - ilA, CEP: 65.550-000
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