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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' OO4/2020

l.t. A PREFEITLIRA MUNICIPAL DESÃO BERNARDO/I4A, por meio da COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeiro, designado, torna público para
conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade PREGÃO,
em sua forma ELETRÔMCA, sob o no(M/2020(Processo Administrativo n902007003, do tipo
menor preço,por Item o certame se rcalizará, as 09h00min (nove horas) do dia 29 de Julho de
2020, destinado a, Contratação de empresa para fornecimento de KIT ENXOVAL RECEM
NASCIDO de interesse da secretaria Municipal de Assistência Social de São Bemardo/MA.
conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade
Pregão, sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação
da Administração Públicq, Lei Federal n'8.666, de2110611993: Regulamenta o aÍ. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas panr licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações; Lei Federal n' 10.520, de
1710712002 Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art.
37, inciso XX, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para

aquisição de bens e serviços comuns, Decreto no 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,
Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços
comuns de engeúaria, e dií outras providências e Lei Complementar n" 123, de 1411212006: Institui
o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos
legais, alterada pela Lei Complementar n'. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que

couber, as disposições da ki no 8.666193 e suas alterações posteriores, bem como as condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1 .3. O recebimento das propostas será a partir das 09:0Ohrs/min (Nove horas) do dia l6 de Julho

de 2020 e se encerraní às 08:30hrs.min (Oito Horas e Trinta Minutos) do dia 29 de Julho de 2020,0
início da sessão pública será às 09h00min (Nove Horas) do dia 29 de Julho de 2020, no endereço

eletrônico www.portaldecom Dublicas.com.br , no horário de Brasilia - DF

14
Edital

A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente

IIBUI,OI. PRE

'Ão2. OBJETO DA LI(]IT,\

2.1. Contratação de empresa para fomecimento de KIT ENXOVAL RECEM NASCIDO de

interesse da secretaria Municipal de Assistência Social de São Bemardo/MA.

Pc. Bernardo coêlho de Almêida, no 863, centro,são Bêrnardo - MA, CEP: 65,550.000

DAS CONDI( GERAIS PAR,I P,{RTICIP
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3. 1.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no Íamo de atividade pertinente
ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos;

4. I . Não poderão participar deste Pregão:

4. 1. l. Empresas que não atenderem as 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 teúam sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito FedeÍal, por meio de ato
publicado no DiriLrio Oficial da União, do Estado ou do Municipio, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar
as empresas suspensÍs de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Sâo
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 técnico.

4.1.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País

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

intransferível, paÍa acesso ao sistema eletrônico, no site il * rv. portaldeconrpraspublicas. com. br.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da

LICITANTE ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade tecnica pra rcalizaçáo
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.3. O uso da seúa de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu repÍesentante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a Prefeitura Municipal de São Bemardo responsabilidade por eventuais danos
deconentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

ES PARA PARTICIPA rAo1. DAS RESI'RI

5. DO ( R[DE\('I,\\IE\I'O

PC. Bêrnardo Coelho dê Almêida, nô 863, Cêntro,Sâo Bêrnardo - MA, CEP:65.550-000

1

3. l. Poderão participar deste Pregão:

fl
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5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno poíe deverão ser dotados
os criterios estabelecidos no arí 44 da t,ei Complementar no 123, de l4ll2l2fi)6: Institui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos
legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de agosto de 2014e subsidiariamente, no que
couber, as disposições da tei n' 8.666191e suas alterações posteriores.

ó.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente
autenticada em cartório, a seguinte documentação:

6.1.1 Habilitação Jurídica

a) Requerimento de empresiírio, no cÍlso de empresa individual;

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

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atiüdade assim o exigir.

6.1.2 Regularidade Fiscal:

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

b) Certidâo Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de

Negativ4 de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda, comprovando a

regularidade para com a Fazenda Federal;

c) Certidão Negativa de Debitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,

expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a

regularidade paÍa com a Fazenda Estadual;

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Divida
Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicilio ou sede

do licitante;

6. DA DOCT]NIENTA(]ÃO PARA II.{BILITA Ão

PC. Bernardo Coelho de Almêida, no 863, Centro,Sâo Bernardo - MA' CEP: 65.550.000

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

acompaúado de documentos de eleição de seus administradores;

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

Q Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

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

h) Alvará de Licença, Funcionamento e Localizzção do estabelecimento do licitante

6.1.3 Qualificação Econômico-Financeira:

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

b) Balanço Patrimonial, devidamente regisÍado na Junta Comercial do Estado de
origem da licitante.

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

6.1.4 Regularidade Trabalhista:

a) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas CNDT (em www.tst.gov.br), em
cumprimento à Leí n' 12.4401201l. Visando comprovar a inexistência de débitos
inadimplidos p€rante a Justiça do Trabalho.

6.1.5 Qualificação Tecnica: Cumprimento do disposto no inciso )OO(II do art.7" da
Constituição Federal:

a) Comprovação de aptidão no desempeúo de atividade pertinente compatível em

características com o objeto desta licitação, por intermedio da apresentação de
Atestado (s) de Capacidade Tecnic4 fomecido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, poderá ser solicitado o devido contrato e nota fiscal
referentes ao atestâdo supracitado para comprovação de veracidade.

6.2. Declaração assinada pelo repÍesentante legal de enquadramento
no Anexo lI.

PP, conforme modelo

6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do §
2" do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo repÍesentante legal do Licitante, conforme
modelo no Anexo I1I.

PC. Bernardo Coelho de Almeida, no 863, cêntro,sáo Bêrnardo - MA, cEP:65.550-000
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6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no
Anexo IV.

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

6.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os
requisitos de habilitação e que as declarações informadas são veridicas, conforme parágrafos 4" e
5o do aÍ. 26 do decreto 10.02412019 e conforme modelo no Anexo VI.

6.7. As certidões valerão nos prírzos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

6.8. Em neúuma hipótese seni concedida pronogação de prazo para apresentação dos documentos
exigidos para a habiliação, onde deverá cumprir as normas 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 Intemet, 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 através de seu Pregoeiro(a)esclarece que a cotação do referido pregão far-
se-á por meio de lances em valores unitários e com apresentação da marca ofertada.

8.1.A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

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

sessão pública do Pregão, ficando responúvel pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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 sistema

eletrônico, até às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 29 de Julho de 2020. (Horário de

Brasí1ia).

ES TT,('\I('ÀS7, DASORIENTAÇÕ

8. DO ENVIO DA PROPOSTA DT, PRE '()s

PC. Bernardo Coelho de Almeida, no 063, Centro,São Bernardo - MA, CEP: 65.550-000
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8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá maniflestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habititação
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
"Fabricante" "Marca", "Vl Unitiirio" (valor unitário), "Vl Total" (valor total) e "Prazo de entrega"
(o prazo de execução não poderá ser superior ao constante no Termo de Referência).

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 da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas.

8.7. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá
encamiúar, pelo Portal de Compras Públicas a cópia da proposta no endereço
http:/i wrlu'. portaldecompraspublicas.corn.bn I 8i de acordo § 2'aí. 38 do Decreto 10024/19, tendo
como tempo limite o prazo mínimo 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.l. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de

sua apresentação;

8.8.2. Preço Unitáío e total, expressos em reais;

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

8.8.4. Prazo de execução conforme definido no Anexo I: Termo de Referência;

8.8.5. Declaração de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou
encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviço;

8.8.6.Os seguintes dados da licitante: Razão 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

PC. Bernardo Coelho de Almêidâ, nô 863, Centro,Sâo 8êrnardo - MA, cEP: 65.550-000

8.5. 1. A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a Lic itante.
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8.10. Não serão consideradas as propostas com altemativas, devendo as licitantes se limitarem às
especificações deste Edital.

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

8.12. O prazo de entrega./execução será o estabelecido no Anexo I - Termo de Referência

8.13. Serão desclassificadas as propostas que úo atenderem às exigências do presente Edital e
seus Anexos, sejam omissas, apÍesentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o
julgamento, bem como aquelas que apresentem quaisquer ofeÍas de vantagens não previstas neste
Edital, ou preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.

8.14. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elabora@o e apresentação de suas
pÍopostâs.

9.1. Apartirdas0gh00§ovehorus)dodia29l0712020,teráinicioasessãopúblicadoPREGÃO
ELETRONICO N" 004/2020, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e,após análise,
início da etapa de lances, conforme Edital.

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 encamin}ar 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 regras de

aceitação dos mesmos.

10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado e

Íegistrado no sistema.

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

10.6. Durante o tÍanscurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas
identificação da detentora do lance.

licitantes, vedada à

9. ABERTT]RA D,.\ SESSAO

r0. FoR}rr LÂ( Ão Dos LA:\('ES

PC. Bernardo Coelho de Almêida, no 863, Centro,São Bêrnardo - MA, cEP: 65.550-000

ftrccÁuúADE___!À_
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10.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permaneceÍ acessivel às licitantes para a recepção dos lances.

10.7. 1 . O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no ceÍame, sem
prej uízo dos atos realizados.

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

10.8. A etapa de lances da sessão pública transcorrer normalmente, neste pÍocesso optou se pela

Modo de Disputa "ABERTO" ou seja por um período de 10 (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 encerraní o item, sendo vencedor a menor oferta.

10.8. I . O intervalo de lance utilizado para este processo é de 0,01 centavos

10.9. O Pregoeiro ao depois da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociagão

ofertando contraproposta diretamente à licitante que teúa apresentado o lance de menor valor,
para 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 situação de regularidade, mediante encamiúamento 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.

10.1 1. O Pregoeiro anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o encerramento
da etapa de lances da sessão pública oq quando for o caso, após a negociação e decisão pelo

Pregoeiro acerca da accitação do lance dc menor valor.

11.1. Na análise da pÍoposta de preços, seú verificado o atendimento de todas as especificações
e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro dirulgará o resultado de
julgamento da Proposta de Preço.

I 1.3. Se a pÍoposta ou o lance de menoÍ pÍeço não for aceitrívet. o, sd DçITANTE desatender

às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinaní a proposta ou o lan§|eQuente, verificando

\

II. DO.IT]LGA}IENTO DAS PROPOST-\S

PC. BernaÍdo Coêlho de Almêida, no 863, Cêntro,Sáo Be.nardo - MA, CEP:65.550-000

10.10.'1. Os documentos complementares a serem apresentados para cumprimento
desta exigência são os relacionados no item ó deste Edital.
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a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classiÍicação, e assim
sucessivamente, ate a apura@o de uma proposta ou lance que atenda ao edital;

11.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro poderá
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 Estatulo Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07
de agosto de 2014,e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8-666/93 e suas
alterações posteriores.

11.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o criterio de menor preço por
itern, observadas as especificações tésnicas 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 através do portal, parajulgamento e deferimento ou
não deferimento, ficando os demais licitantes desde logo intimados paÍa apresentarem
contrarrazões em igual número de dias, única e exclusivamente atraves do portal, que começarão
a coner do término do prazo do reconente, sendoJhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetiveis 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. Bernardo
Coelho de Almeida, n" 863, Centro,São Bemardo - MA, durante os dias úteis, das 08:00h (oito
horasl às l2:00h (dozc horas).

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

13.2. Após a homologação da licitação, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para

assinar o contrato, no pÍ.tzo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da

convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. /a

12. DOS RE('T'RSOS

13. DA HONÍOLOGAÇAO E CONVOCA ]AO DA LICIT,.\NTE VEN(]EDoR{

PC. Bêrnardo Coêlho dê Almêida, no 863, Centro,Sáo Bernârdo - MA, CÊP: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.
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13.3. E facultado a Prefeitura Municipal de São Bernardo, quando a convocada não comparecer
no prÍrzo estipulado no subitem 13.2, náo apr€sentar situação regular no ato da assínatura do
contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as LICITANTES
remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis,
observado o disposto no subitem 1 1.3.

13.4. O prazo de convocação podeni ser prorrogado, 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 Bemardo.

14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta,falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportaÍ-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,
ficará 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 ate que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 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 periodo, sem prejuízo das demais
cominações legais.

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

14.3. l. Advertência;

14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento),
calculada sobre o valor do contÍato, caso não sejam cumpridas fielmente as

condições pactuadas;

14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro decimos por cento), na hipótese de

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

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

14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

14.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 14-3.1, não prej udica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente,
sem prejuizo de outras hipóteses, em caso de reincidê de atraso na entrega

do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadilrpl ento de eventuais

OES,{D}TI\ IS'[RAI'I\"{S T,] PE \.\LIDÂDESl,t. D.{S SAN

PC. Bernardo Coelho de Almeida, no E63, Centro,são Bernardo - MA, cEP: 65.550-000
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cotas mensais, expÍessamente previstas, facultada a defesa prévia do
interessado, no prazo de 10 (dez) diâs 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 prévia do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito
de optar pela oferta que se âpÍesentar como aquela mais vantajos4 pela ordem de classificação,
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências
cabíveis.

14.6. A segunda adj udicatória, oconendo a hipótese do preço anterior, ficará sujeita às mesmas
condições estâbelecidas 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 licita$o conerão por conta dos recursos especíÍicos
consi gnados no orçamento, classifi cada conforme abaixo especificado :

Orgão: 02 Poder Executivo.
Unidade: 14 - FUNDO MTiNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotação: 08.122.0834.2093.000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA G-SUAS GESTÃO
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

1ó.1. A contratação do objeto licitado seni efetivada mediante Contrato, conforme minuta
constante no Anexo IV.

16.2. O contrato, que obedecerá as condiçôes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará
vinculado integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora
em cumprir todas as obrigações e condi@es de fornecimento especificadas neste Edital e seus

Anexos.

16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame,
farão parte integÍantc do Contrato, independente de transcriçâo.

A]\IENTARIA]AO ORt5. D.{ DoT.\

\il('o-FI\.\\('latR()t7. RECOMPOSIÇAO DO EQtTILIBRtO ECON

PC. Bêrnardo Coêlho dê Almeidâ, no 863, Cêntro,São BêrnaÍdo - MA, CÊP: 65.550-000
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17.1. Oconendo desequilibrio econômico-financeiro do contÍato, a Administração podeÍá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art, ó5, inciso II, alínea d, da Lei no 8.666193,
mediante comprovação documental e requerimento cxprcsso do contratado.

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, relerente aos Materiaisi Serviços Fomecidos,
após a comprovação de que a empresa contratada estií em dia com as obrigações perante o Sistema
de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Debitos como o INSS,
FGTS e CNDT- Certidão Negativa de Débitos 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 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 Dívida Ativa da União.

19.2. E vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobrança bancií,ria, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena

de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em

situação irregular em desconformidade com item 19. I .

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
wr',rv. portaldecomprasDublicas.com.br , ate 3 (três) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo

20.1.1.8m hipótese alguma serão aceitos pedidos
quanto ao Edital;

larecimentos verbais

I8. DO FORNE(]INIENTO E LOC,{t, DA I,NTREGA/EXECTi (rÃo

19. DO PAGA]IIENTO

20. DOS PEDIDOS DE ESCLARE(]I}IEN'I'OS

PC. BêrnáÍdo Coelho dê Almêidâ, no 863, Centro,São Bernardo - ilA, CEP: 65.550-000

18.1. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e
periodicidade especificadas no Termo de Referência Ânexo I deste Edital, sendo que a
inobservância destas condições implicaní recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por
parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os materiaiVserviços que porventura
não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

I 8.2. Os materiaiVserviços deverão ser entregueVexecutados integralmente sem falhas, de acordo
com as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e serão execrÍadas conforme
ordem de Fomecimento/Serviço.

18.3. Os materiaiVserviços deverão ser entregues/executados no local indicado no Termo de
Referência.
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20.1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais
empÍesas que tenham adquirido o presente Edital.

20. 1.3.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requísitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos ancxos.

21.1. Conforme previsto no aÍt.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
Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico
atraves do Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico,
rl rvrv. portaldecom DrasDublicas. oom.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 dois
dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação, conforrne estab€lecido no § 1o do art.
24 do Decreto 10024119;

21.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame;

2 1.4. As impugnações protocoladas intempestivamente seÍão desconsideradas

21. DA IN'ÍPIIGNAÇÃO DO ATO CONVOCAT Rlo

'ônscrmts22. DASDISPOSI

22. l. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente

de Licitação, com base à legislaçao que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei n'
10.520102 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666193 e suas alterações

posteriores

22.2. Fica 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 presente licitação, por

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente

e suficiente para justificar tal conduta, devendo anuláJa por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante pa.recer escrito e devidamente fundamentado.

22.3. A paúicipação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretraüível de suas normas e

observância dos preceitos legais e regulamentares, ressaivados o direito de impugnação e de

recurso

PC. Bêrnardo Coelho de Almeide, no 863, Cent,o,São BêrnaÍdo - MA, CEP: 65.550-000
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22.4. O obleto dapresente licitação poderá sofrer acrescimos ou supressões, conforme previsto no

§ 1" do AÍ. 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 rcalização do certame na data marcada, a sessão será

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

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão.

22.7. Caso seja necessária à intemrpção 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 u ri *. portaldecorr praspub licas.com. br.

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

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integÍante, independentemente de

transcrição, os seguintes anexos:

23.1.1 Anexo I - Termo de Referência.

23.1.2Anexo II - Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP.

23.1.3 Anexo III - Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos

23.1.4 Anexo IV - Modelo de Declaraçâo de Conhecimento do Edital

23.1.5 Anexo V - Modelo de Declaração que não emprega menores.

23.1.6 Anexo VI Modelo de Declaração Veracidade

22.1.7 Anexo VII - Minuta do ContÍato

ô <-,? oô
Íú0&{LiúA0Ê
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Pc. Bêrnardo Coelho de Almêida, nô 863, Centro,São Bêrnardo. MA, CEP:65 550-000

e



t{
PR0CÊ9§0

iílOCÂUúA0E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçÀ BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERí{ARDO/MA
CNPI: 06.125.389/O00r-88

PM .I(JLI{ANO

São Bemardo 10 de Julho de2020.

EIa ujo Lima
ipal

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' M4/2020

ANEXO I

PC, Bêrnardo Coêlho dê Almêida, no 663, Cêntro,São BêrnaÍdo - MA, CEP: 65 550'000
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Objeto Contratação de empresa para fomecimento de KIT ENXOVAL RECEM NASCIDO
de interesse da secretaria Munici de Assistência Social de São BemardoMA
Item Descrição do material Und Quant V. Unit. V. Total

I
MAMADEIRA
BICO UNIVERSAL
BRANCA 70 ML

COM
COR Und 200

2
REDE IOO% AIGODAO
TAMANHO: 2,50 X 1,40M

Und 200

3

BANF{EIRA: DE
PLÁSTICO RESISTENTE,
COR: BRANCA, AZUL,
VERDE ROSA e

AMARELA

Und 200

4 Kit 200

FRALDAS
BORDADA
ESTAMPA
UNIDADES

DE PANO
COM

- coM 03

Kit 2005

MrJAO(PAGAO) COM
DUAS PEÇAS, NAS
CORES: BRANCA, AZUL,
VERDE ROSA e

AMARELA

6
ESMALTADO

TAMANHO: Und 200

7
COLHER DE SILICONE,
TAM: 27CM

Und 200

Und 2008

MEIAS PACOTE COM 03
PARES, NAS CORES:
BRANCA, AZUL, VERDE
ROSAo AMARELA

9

MANTA lOO% ALGODAO
TAM: 76 X 70CM: CORES:
BRANCA, AZUL, VERDE
ROSA e AMARELA

Und 200

l0 NASSABONETEIRA,
CORES

Und

11 Und 200
PENTE E ESCOVA, NAS
CORES: ROSA E AZUL

TOTAL

PC. Bernardg Coelho de Almeidâ, no E63, Centro,São 8êrnardo - MA, CEP:65.550-000
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Justificativa

Vigência do
Contrato

Ad

Sendo assim, essa aquisição é de suma importância, visto atender as necessidades
das futuras mães carentes aparadas pela Assistência Social, alinhados a outros
cuidados e políticasjá adotados por esse órgão, são instrumentos de extrema valia
e relevância para restabelecer a dignidade das mães cârentes em um momento de
suma lm úância em 5rras vidss

udica ao Por P o Item
Local de
ent

lho
Sec unl SSIS ia Social

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" OO4I2O2O

ANEXO II

Recurso
Financeiro

FMAS. RECURSO FEDERAL

Orgão: 02 Poder Executivo.
Unidade: l4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotação: 08.122.0834.2093.000 - MANUTENÇÂO OO pnOCnAMA G-SUAS
GESTÃO
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

O contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de l2(doze) meses

Prazo de
Entrega

Entrega: Conforme Ordem de Fomecimento.
Prazo: l5 (quinze) dias úteis após a Ordem de Fomecimento. Prazo irrevogável.
O Descumprimento esta sujeito as sanções administrativas e penalidades contidas
no item l4do Edital.

Sede da Preleitura Municipal de São Bemardo,MA

cipalSetor de Compras e Contratações da

PC. Bernardo coelho dê Almeida, no E63, CêntÍo,Sáo Bêrnardo - lÚ4, CEP: 65.550-000

Dotâção
Orçamenhiria

Unidade
Fiscalizadora

I

l
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PRAçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA í{O 862 - CEÍ{TRO - SÃO BERNARDO/MA
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DE(: LAR..l,(rÃO DE E NQ t r,\DRA\t E t\iTO \t E/E PP

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo

RCf. : PREGÃO ELETRÔNICO N'OO4 I2O2O

Prezados Senhores,

sediada em íendereco leto

Sr(a)
e do CPF n'

. CNPJ no

por intermedio de seu representante legal
portado(a) da Carteira de Identidade no

, requer a Vossa Senhoria o arquivamento
do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da [.ei Complementar no 123, de 1411212006.

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

(....), .... 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)

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' OM/2020

ANEXO III

PC. Bernardo coêlho de Almeida, no E63, Ceítro,São BeÍnardo - MA, CEP: 65.550-000
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DECLARAÇÃ O DE INf,XISTENCIA DE INIPEDITTVOS

Ilmo. Sra.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo

REf. : PREGÃO ELETRÔNICO N' OO4 I2O2O

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa
(nome da Dresa) CNPJ n' DECLARA, sob as

penas da Lei, nos termos do § 2', do 
^ÍÍ. 

32, da tei n'8.66ó193 que ate esta data, não ocorreu
nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epigrafe.

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

em papel timbrado da empresa" devidamente identiÍicado)

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' (M/2020

ÀNEXO IV

Pc. Bernardo Coêlho dê Almeida, no E63, Cêntro,São Bernardo - MÀ' cEP: 65.550.000

G
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ESTADO DO MARANHÂO

PRAçA BERNÂRDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEilTRO - SÃO BERilARDO/MA
CNPJr O6.125.389/0001-88

DE('L.\RA('ÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

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

REfl : PREGÃO ELETRÔNICO N"OO4I2O2O

Prezados Senhores,

(nome da

sediada em Gntlsr@ ramplgtd , por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portadoÍ(a) da Carteira de ldentidade Íro

e do CPF n' 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 fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital
e anexos. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

(. .), ..... de de2020.

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

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

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

EDMALDE LICITAÇÃO
PRE,GÃO ELETRÔNICO N' OO4/2020

ANEXO V

PC, BêÍnardo Coelho de Almeida, no 863, Cêntro,São BernaÍdo - túA' cEP:65.550-000

CNPJ no

Ç
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PREFEITURA MUÍ{ICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÂO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ÂLMEIDÂ NO 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125,389/OOO1-88

ê

DECLARAÇAO EM CUMPRT§TENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART.7'DA CONSTITTJI AO FEDE,RAI,

Ilmo. Sra.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo

REf.: PREGÃO ELETRÔNICO N'OO4/2020

Prezados Senhores,

(nome da emoresa) CNPJ n'
sediada em Gulereça rarnplgld , por intermedio de seu representante legal
Sr(a) portador(a) da CarteiÍa de Identidade no

e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art.27 daLei no 8.666, de 21 dejulho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,de27
de outubro de 1999, que não emprega menor de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso
ou insalubre e não emprega menoÍ de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

de ............ de2020

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

em papel timbrado da ernpresq devidamente identiflcado)

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' OO4/2020

ANEXO \TI

(. .)

PC. Bêrnardo Coêlho de Almeida, no 853, Centro,São Bernardo - MA, CEP: 65.550.000

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

0
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VISTO:
PREFETTURÂ MUNICIPAL DE SÃO

ESTADO DO MARÂÍ{HAO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SAO BERNARDO/MA

CNPJ: 06.12s.389/0OO1-88

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ilmo. Sra.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

RCf. : PREGÃO ELETRÔNICO N"OO4 I2O2O

Prezados Senhores,

(nome da emoresa) CNPJ n"
sediada em (endereco complq[q) por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portado(a) da Carteira de Identidade no

, DECLARA, cumprir os requisitos de

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 assinatuÍa do repÍesentante legal da proponente,

em papel timbrado da empresa" devidamente identificado)

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

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' OO4/2020

ANE,XO\TI

Pc. Bernardo Coelho de Almeada. n'863, Centro,São BernaÍdo - MA, CEP: 65 550-000

BERIIIÂRDC

e do CPF no

0
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PREFEITURA MUÍ{ICIPAL DE SAO B

ESTADO DO MARANHÃO
PRÂçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA ÍIIO 862 - CEÍITRO - SAO BERNARDO/MA

CÍiaPJ: 06,125,389/00O1-88

lil\t 't.\ Ix) ( o\rR.\r'o

CONTRATO PE N' OO4/2020.

P ROCE SSO AD M I N I STR4TIVO N2O2OO7OO3-CPL

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNÁRDO,
ESTÁDO DO MARANH,IO E A EMPRESA
(...).

PoÍ este instrumento particular, a PRIFEIT( IRA ML]NICIPAL l)li SAO
]]EI?NARDO, situada à , São Bemardo-MA, inscrita no CNPJ sob o no

, neste ato representada pelo prefeito municipal, Sr.
portador do Cedula de Identidade no e do CPF n'

, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa
situada na .., inscrita no CNPJ sob o no ..., neste ato
representadapelo............................,Sr............-................,portadordaCéduladeldentidadeno

.. e do CPF n' ............ a seguir denominada CONTRATADA,
acordam e j ustam firmar o presente ContÍato, nos termos da Lei n' 10.520102, Decreto no

10.024119 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no I666193, assim como
pelas cláusulas a seguir expressas:

Chiusula Primeira - DO OBJETO:
1.1. Contratação de empresa para fomecimento de KIT ENXOVAL RECEM NASCIDO de
interesse da secretaria Municipl de Assistência Social de São Bernardo,4VíA.

Chiusula Segunda- DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico no

00412020 e rege-se pelas disposições expressas na Lei no 10.520102, Decreto no 10.024119 e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações postenores

e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integmr este

contrato.

ChÍusula Terceira - DO VALOR CONTRATAAL:
3. t . Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global
de R$ (-..), conforme descrição dos produtos abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA uN QTDE V.UNIT V TOTAI,

01

02 (
1

03 1-

Pc- Bêrnârdo coêlho dê Almêida, n'863, Cêntro,são Bêrnardo - MA, CEPi 65.550^000

Lrq

I

I

04i
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PREFEITURA MUÍ{ICIPAL DE SÃO BERI{ARD
ESTADO DO ITIARANHÃO

VIST0:__

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNÂRDO/MA
CilPr! 06.125.389/OO01-88

rti

(Tabela flustrativa)

Chiusula Quarta- DOS RECURSOS FINÁNCEIROS:
4.1.4s despesas deconentes da presente licitação correrão poÍ conta dos recursos específicos
consignados no oÍçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que
por ventura se fizerem necessárias, atraves de ordem de fomecimento conespondente:

Orgão: 02 Poder Executivo.
Unidade: i4 - FLINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotação: 08.122.0834.2093 000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA G-SUAS GESTÃO
NatuÍeza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Chúusula Quinta - DÁ WNGÊNCIÁ:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 meses

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta

6.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no
horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Chiusula Saima - DO PÁGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fomecidos, após a

comprovação de que a empresâ contÍatada esÍá em dia com as obrigações perante o Sistema de

Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Debitos como o INSS
e o FGTS, no pÍivo não superioÍ a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de
fomecimento dos produtos, devidamente ateskda pelo setor competente. Será verificada
tambem sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão
Conjunta Negativa, ou Ccrtidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, dc Tributos c
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7 .2. É vedada expressamente a realizzção de cobrança de forma diversa da estipulada 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

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se

situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

PC. Bêrnardo Coelho de Almêida, no 863, Gentro,São Bernardo - MA, CEP: 65.550-000

elTI

Chiusula Sqta- DO FORNECIMENTO E LOCÁL DÁ ENTREGA:
6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas
no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições
implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamaÇão por parte da inadimplente. A
Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventuÍa não atendam às especificações,
sob pena das sançôes cabiveis.

decorrentes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARÂilHÃO

eRAçA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA No 862 - cENTRo - sÃo eennlnooTl,,tl
CÍ{PJ: O6.125.389/OO01-88

7.4.As Notas Fiscais deverão ür acompaúadas da respectiva ordem de fomecimento.

Ctáusula Oitava - DA RECOMPOSrcÃO DO EQUILíBRIO ECONôMICO-FINANCETRO
DOCONTRÁTO:
S.l.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuad4 nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n' 8.666193,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Ctáusula Nona - DÁ FISCÁLIZAÇÃO:
9. l.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exerceÍ as atividades de fiscalização
dos produtos recebidos.

Cldusula Décima- DOS DIREITOS E RESPONSABILIDÁDES DAS PARTES:
l0.l.Constituem direitos da ContÍatante receber o objeto deste Contrato nas condiçôes
avençadas e da Contratâda perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
1O.2.Constituem obrigações da Contràtâda:

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

II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições
descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

III)os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de
provimento inintemrptamente, no caso de manutenção sempÍe que requisitado
conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades daq 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 esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes,

caso ocoÍTÍrm;
Ml)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior,

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis apos a veíficaSo do fâto e apÍesentar os

documentos para a Íespectiva aprovação, em até Os(cinco) dias consecutivos, a
partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

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

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

obrigações assumidas;
X)a Contratada respondeni, de maneira absoluta e inescusável, pela perleita

condição dos produtos fomecidos, inclusive suas quantidades e qualidade,
competindoJhe também, a dos produtos que úo aceitos pela fiscalização da
Contratante deverão ser trocados:

Pc, Berna.do Coelho de Almeida, n'E63, Centro,sáo Bêrnardo - MA, cEP: 65,550-000

IIOMUÜADE P .É
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ESTADO DO MARANHÃO

VI§,YO:

PRAçA BERÍ{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEIITRO - SÂO BERNARDO/IIIA
CÍ{PJ: 06.125.389/OO01-88

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes
que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e
registros.

I 0.3. Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompaúar a execução do objeto deste Contrato;
ll) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
Ill)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
iV)comunicar à CONTRATADA toda e qualqueÍ ocorrência relacionada com a

execução do Contrato.

Ckiusula Décima Prtmeira - DA TROCÁ EYENTAAL DE DOCAMENTOS:
I l. l. A troca eventual de documentos entÍe a Contratante e a Contratada, senl realizada através
de protocolo.

I l.2.Nenhuma outra forma seú considerada como prova de entrega de documentos

Chíusula Décimt Segunda - DA RESCISAO DO CONTRATO:
12.1.4 rescisão do contrato teá lugar de pleno direito, a critério da Contratante,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o aÍt. 55,
inciso IX, da Lei no 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida
lei.

Cldusuta Décimt Terceira - DAS SANÇOES E PENALIDADES:
13.1.A licitante que ensejar o retâÍdamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
lalhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fiaude fiscal, gaÍantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficani impedida de licitaÍ e contratar com a Prefeitura Municipal de São Bernardo, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de

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

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

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

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

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4Vo (quatro decimos por cento), na hipótese
de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o
valor da fatura.

PC. Bcrn.rdo Coêlho dc Almcidô, no 0G3, Ccntro,São Bctnatdo - MA, CEP: 65,550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÂO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SAO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.!189/O001-88

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com Administraçâo por período não superior a 2 (dois) anos; e
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4,
principalmente, sem prej uizo de outras hipóteses, em caso de reincidência
de atraso na entÍega do objeto licitado ou caso haja cumulação de
inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas,
facultada a defesa previa do interessado, no privo de 10 (dez) dias úteis-

13.4. As sanções previstas nos itens 1331, 13.34 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 prÍrzo

de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao óÍgão contÍatante o direito
de optar pela ofeÍa que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação,
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitâção - CPL, para as providências
cabíveis.

13.6.4 segunda adjudicatória, oconendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita ârs mesmas
condições estabelecidas neste Edital.

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

Cldasula Décima Quarta- DOS CASOS OMISSOS:
14.1.Os casos omissos serão resolvidos à lu da ki n" 10.520/02, Decreto n' 5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores,

e dos princípios gerais de direito.

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

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

São Bemardo(MA), ..... de de 2020

13.3.4.

13.3.5.

13.3.6.

PC, Bernardo Coelho de Almeida, no E63, Cêntro,São Bernardo - ItlA, CEP: 65.550-000
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALIIIEIDA NO 862 - CENTRO - SAO BERíTARDO/MA
CíIPJ: 06.125.389/O001-88

Francisco das Chagas Carvalho
Sec. Municipal de Assistência Social

Contratante Contratada

l l..R\r() r)i. 1..\('LRR.\\l[\'I()

PC. Bernardo Coêlho de Almeida, no 863, Cêntro,São BeÍnardo - MA, CEP: 65.550'000
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

TO:

PRAçA BERIIARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 * CENTRO - SÂO BERNARDO/MA
CNPJ: O6.125.389/0OO1-88

Este volume do edital na modalidade Pregâo Eletrônico n" 00412020, possui 29
(Vinte e Nove) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

Comissão PermanenG de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bemardo,
Estado do Maraúão, em l0 de Julho de 2020.

Elisa dos Santos Araujo Lima
Pregoeira Municipal

Francisco das Chagas Carvalho
Sec. Municipal de Assistência Social

PC, Bernardo Coelho de Almeida, no 863, cêntro,são Bernardo - MA, CEP: 65.550-000
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