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I. PRT]ANIBTiLO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELtrTRÔNICO N' OO5/2020

1.1. A PREFETTURA MUNICIPAL DESÃO BERNARDO^4A, por meio da COMISSÃO
PERI\IANENTE DE LICITAÇÃO - CPI , atraves de seu Pregoeiro, designado, toma públioo para
coúecimento dos interessados que faÍá realizar o processo licitatório na modalidade PREGÃO,
em sua forrna ELETRÔNICA, sob o no005/2020(Processo Administrativo n'202007007, do tipo
menor preço,por Lote apurados por Item o certame se realizará conforme Medida Provisória
926,art.4'-G §l",as 09h00min (nove horas) do dia l3 de agosto de 2020, destinado a, Contratação
de empresa para fornecimento de KIT de higiene pessoal de interesse da Secretaria Municipal de

Educação do Município de São Bemardo,4V1A, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integmlmente à legislação que se aplica a modalidade
Pregão, sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação
da Administração Públic4 Lei Federal n" 8.666, de 2llOói 1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal. institui normírs para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações; Lei Federal n" 10.520, de
1710712002 tnstitui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art.

37, inciso XXI, dâ Constituição Federal, modalidade de licitação denomínada pregão, para

aqüsição de bens e serviços comuns, Decreto no 10.024119 de 20 de Setembro de

2019,Regulamenta o pÍegão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e

serviços comuns de engenharia, e dá 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 no. 147 de 07 de agosto de 2014, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666193 e s''as alterações posteriores,
l\'tP 926, Art. 4'-G,§1", bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.3. O recebimento das propostas será a partir das 09:00hrs/min (Nove horas) do dia 3'l de Julho
de 2020 e se encerrará às 09:00 hrs.min (nove horas) do dia 12 de agosto de 2020.0 início da
sessão pública será às 09h00min (Nove Horas) do dia l3 de agosto de 2020, no endereço eletrônico

nô rtaldecom qn blicas.com.br no horário de Brasília - DF

1.4.
Í1,{;+^ I

A entrega dâ proposta leva a participante a aceitar e acâtâr as normas contidas no presente

2. OB,tE'tO D.{ [.ICIT.\ l,\O

2. 1. Contratação de empresa para fomecimento de KIT de higiene pessoal de interes
(oaroraria Àí',-i^i-.l áê E,{,,^â^â^ á^ Irr,,nirinin rtp §ân FlarnardnÀtí Avv LeuvsYgv

ES GERAIS PARA PARTICIPA Ào3. DAS CONDIÇ

PC. Bêrnardo Coelho de Almeida, no 863, Centro,São Bernârdo - MA, CEP: 65.550-000
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VISTO
R

3.1. Poderão participar deste Pregão

3. 1.1. Quaisquer empÍesas interessadas que se enquadrem no ramo 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. 1. Não poderão partlclpar deste Pregão

4. I . 1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital

4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em pÍocesso 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 FedeÍal, 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 empÍesas suspensas de licitar e contrataÍ com a Prefeitura Municipal de 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 empÍesa da quai tai servidor seja sócio, riirigente ou
responsável tecnico.

4.1.6. Estrangciras não autorizadas a funcionar no Pais

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

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site rvu'rv. porta ldccompraspublicas.com.br.

5.2. O credenciamento j unto ao provedor do sistema implica responsabiiidacie legal da

LICITANTE ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica paru rcalização
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a Prefeitura Municipal de São Bemardo responsabilidade por eventuais danos

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 1,4

1. DAS RESTRIÇÕIS p.qm prrRTICIpAÇÃO

5. DO('R}-DE\('I,\\I},\I'o
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5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados
os criterios estabelecidos io 

^rí 
44 da Lei Complementar no 123, de 1411212ü)6: Institut o

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e alteÍa outros dispositivos
legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de07 de agosto de 2014e subsidiariamente, no que

couher, as disposições da Lei no 8 666/93 e suas alterações posteriotes.

6. l. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente
autenticada em cartório. a seguinte documentâção'

6.1.1 Habilitação Jurídica.

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

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

acompanhado 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 aúorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de regisfro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.1.2 Regularidade Fiscal:

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

b) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Divida Ativa da União, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a

regularidade palâ com aFazenda 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 para com a Fazenda Estadual;

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

do licitante;

)

fr,

6. DA DO('t ltE\TAÇÃO P,\R,.\ ItABil-tTÂÇÃO
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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.

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

g) Certidão Negativa de Debitos do município de origem da licitante,

h) Alvará de Licença, Funcionamento e Localização 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 registrado 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 apÍesentação do Balanço de Abertura.

6.1.1 Regularidade Trabalhista:

a) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em
cumprimento à Lei n' 12.4401201I . Visando comprovar a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

6. 1.5 Qualiíicação Técnica:Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do aÍ. 7o da
Constituição Federal:

a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em
características com o objeto desta licitação, por intermedio da apresentação de
Atestado (s) de Capacidade Tecnica, fomecido (s) por pessoajurídica de direito
público ou privado, poderá ser solicitado o devido contrato e nota fiscal
referentes ao atestado supracitado paÍa comprovação de veracidade.

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

6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do §
2o do artigo 32 daLei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do itante" confonnec
modelo no Anexo I I I

PC. Bêrnardo Coêlho de Almeida, no E63, Centro,Sâo Bernardo - MA, CEP: 65.550-000
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6.4. Declaração assinada pelo ÍepÍesentante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no
Anexo IV.

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que estii cumpnndo o disposto no
inciso X)O(II do artigo 7o da Constituição Federal, na forma da Lei n'9.854/99, conforme modelo
do Decreto no 4.358/02, conforme 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 verídicas, conforme parágrafos 4o e
5o do art. 26 do decreto 10.02412019 e conforme modelo no Anexo VI.

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

6.8. Em nenhuma hipótese sení concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos
exigidos para a habilitação, onde deverá cumprir as norÍnas do Decreto 10.024119, onde apenas

será permitida excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitação
através de diligência.

6.9. As ceÍidões 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
documcntos 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 of,ertada.

8.1.A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sisterna eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.2. lncumbirá 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 pÍivativa da LICITANTE e
subsequente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, até às 09:00min (nove hora) do dia l2 de agosto de 2020. (Horário de Brasilia)

MSTO:
ARDO

8. DO ENYIO D,\ PIIOPOS'I',\ Dt, PRE '()s

PC. BeÍnardo Coelho de Almeida, no 853, Centro,São Bernardo - MA, CEP: 65.550-000
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8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitaçâo
previstas neste Edital.

8.5. A Proposk 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 Uniüirio" (valor unitário), "VI Total" (valor total) e "Prazo de entrega"
(o prazo de execução não poderá ser superior ao constante no Termo de Referência).

8.5.l.A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a Licitante.

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 início da sessão pública, não poderão ser alteradâs ou rctiradas às propostas formuladas.

8.7. I-Ima vez qne a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá
encamiúar, pelo Portal de Compras Públicas a cópia da proposta no endereço
http.,t,'wrl,rv.portaldecompraspublicas.corn.bri I 8/de acordo § 2" art. 38 tlo Decrcto 10024i 19, tcndo

I7 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 banciirios e devidamente assinada pelo seu representante legal.

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 Unitario 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
encaÍgos de qualquer natureza, resultante do fomecimento/serviço;

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

^ --^^^ t^corTcnrc c praça qc pagamünro

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

PC. Bernardo Coelho de Almeada, n'863, Centro,São Bernardo - MA, CEP:65.550-000

como tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal supracitado.
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8.10. Não serão consideradas as propostas com altemativas, devendo as licitantes se limitarem às

especificações deste Edital.

8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contÍatação, ficam as

licitantes, liberados dos compromissos assumidos.

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

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

propostas.

9.1. A partir das 09h00 (Nove horas) do dia 13 de agosto de 2020, terí inicio a sessão pública do
PREGAO ELETRONICO N" 005i2020, com a Civulgação das Propostas de Preços recebidas

e,após análise, início da etapa de lances, conforme Edital.

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

Licitantes, cujos procedimentos são explicitados ncs 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 eleúônico, 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 ultimo lance por ele ofertado e

registrado 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 transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à

identificação da detentora do lance. 
aÀt\\-?

Pc. Búrila.dú Coollrü de Ai iÉiúi, Íl^ 863, CéritÍú,sãú EÉiÍeÍ.:iú. MA, CEP: 65.550-000

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

seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades 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 ofertas das demais licitantes.
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10.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá perrnanecer acessível as licitantes para a recepção dos lances.

10.7. L O Pregoeiro, quando possivel, dará continuidade à sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do
Pregoeiro aos participantes.

10.8. A etapa de lances da sessão pública transconer normalmente, neste pÍoc€sso optou se pela
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
pronogando o tempo de lance de 2(dois) em 2(dois) minutos consecuüvos enquanto houve lance,
sem lance o sistema encerraú o item, sendo vencedor a menor oferta.

10.9. O Pregoeiro ao depois da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação
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. Encenada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá
comprovâr a sifuação de regularidade, mediante encamiúamento entrega dos originais ou cópias
autenticadas dos documentos de habilitação no @jç.1(E0d-diaq*çiS de acordo com o subitem
8.7.1 deste edital.

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

l0.l l. O Pregoeiro anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o enceÍramento
da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, aÉs a negociação e decisão pelo
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

11.1. Na análise da proposta de preços, senl veriÍicado o atendimento de todas as especiticações
e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1'1.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento da Proposta de Preço.

11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitiível, ou se a LICITANTE desatender

às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,

É

I l. DO Jl.,t,GAi\{f NTO DAS PROPOST.\S

Pc. Bernardo coêlho de Almeida, no 863, centro,São Bernardo - MA, CEP: 65"550-000
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10.8. I . O intervalo de lance utilizado para este processo é de 0,20 (vinte centavos).
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a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital;

I L3.1. Oconendo a situação a que se retbre o inciso anteríor, 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 aÍ. 44 da Lei
Complementar n" 123, de 1411212fi)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 2014,e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n' 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

I 1.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o criterio de menor preço por
Lole apurados por iteut, observadas as especifioaçrJes técnicas tlefinidas no Edital, plr.rposta valores
a parti de 50% acima do valor de mercado apurado pelo sistema de compras públicas será rejeitada.

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata c motivadamcnte, a
intenção de interpor recurso, única e exclusivamente atÍavés 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, parajulgamento e deferimento ou
não deferimento, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem
contrarÍazões em igual número de dias, unica e exclusivamente através do portal, que começarão
a correr do termino do prazo do recorrente, sendoJhes assegurada vista imediata dos autos.

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importara a decadência do direito
de recorrcr e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bernardo-MA, à PC. Bemardo
Coelho de Almeida, no 863, Centro,São Bemardo - MA, durante os dias úteis, das 08:00h (oito
horas) às l2:00h (dozc horas).

13.1. O resultado de julgamento sera submetido à Autoridade Competente para homologaçào

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

assinar o contÍato, no pÍazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da

convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos

R.

12. Dos Ru(ITRSOS

lJ. DA HO§IOLOG.,\ÇAO E COl,i\iOCA O DA I,I(]I'TANTE \TENCEDORA

PC. Berflardo Coelho de Almeida, n'0O3, Centro,São Bernardo - MA, CÊP: 65.350-000

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

aproveitamento.
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13.3. E facultado a Prefeitura Municipal de São Bemardo, quando a convocada não comparecer
no prazo estipulado no subitem 13.2, náo apresentar situação regular no ato da assinatura do
contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, ini ustificadamente, convocar as LICITANTES
remanescentes, na ordem de classiticação, sem prejuizo da aplicação das sanções cabiveis,
observado o disposto no subitem I I .3.

13.4. O prazo de convocação podení ser prorrogado, uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura
IvÍunicipal de São Bemardo.

14.l. A licitante que ensejar o Íetardamento da execução do certâme, não mantiver a proposta,
fâ lhâr ^,, frâ, 'Àâr râ a-aa, 'nãa rln ahiêr^ l;^irâÀ^ ^^hh^itâ.-cê rla mnân ini..lÂ.a^ fi,Àr rlà^lqrdõz^

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 até 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 período, sem prejuízo das demais
cominações legais.

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

14.3.1. AdveÍência;

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

condições pactuadas;

14.3.3. Multa, moÍatória simples, de 0,4Yo (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 contratar

com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contmtaÍ com a Administ o

Pública;

14.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidên
cumulativa das penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, 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

ôns .q,nlrrNtsrRATt\r.{s E pENALIDADES11. DAS S.{N

PC, Bernardo Coelho de Almeida, no 663, Centro,São BerraÍdo. MA' CEP:65.550-000
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cotas mensais, expÍessâmente previstas, facultada a defesa prévia do
interessado, no pr.vo de 10 (dez) dias úteis.

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

14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserya-se ao órgão contratante o direito
de optar peia oferia que se apresentar oomo aqueia mais vantajosa, peia ordem de ciassificação,
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências
cabíveis.

14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hiStese do preço anterior, ficaú sujeita às mesmas
^^-,I:^À^^ ^^.^L^l^^;l^^ -^^i ^ E.li.^llr.rrr\rlYUrvJ l§r.rur-rv! ruÍlJ rrlJrrw r-\rlLor,

14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula e de competência exclusiva da
D-^I.-^:+,,-^ À r.,-:^:-^l .l^ C:^ D^*^-l^I l!rrltul<l lvrarlllvrpÍal u\. r)<]u lJ\.rllalut .

15.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão poÍ conta dos recursos específicos

^^."i*.á^" h^ ^r^omaht^ ^1."";fi^.,l. ^^hl^.hê 
âhâi.^ âchmifi^â/l^'!vr rJrt,r rBvwJ

02 PODER DGCUTIVO
15 FUNDO DE MANUT. DES. DO ENSINO . FUNDEB FUNDO DE MANUT. DES. DO
ENSINO. FLTNDEB
12.361.0832.2197.0000 MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 40%
3.3.90.30.00 Material De Consumo

16.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante ContÍato, conforme minuta

^^h.iânla nn À np*n I\/

16.2. O contrato, que obedeceú as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará

vinculado integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora

em cumprir todas as obrigações e condições de fomecimento especificadas neste Edital e seus

Anexos.

16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor
c^-:^ -^d^ :-r^^-^-.^ .J^ /1^-.*+^ :-,1^-^-I^-+^ ã^ *^--^;^À^lilr.rU p4tlç llllrérarrtL rlr\r!P!lluLllt\. u\. ltattrLlr\du.

I5. DA DOTAÇÃO ORÇ.{MENTÁRIA

16. DOCONTRATO

NIICO.FINANCEIRO17. RECOI!POS|('ÀO DO EQtrrLlBRIO EqqN
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17.1. Oconendo desequilibrio econômico-financeiro do contÍato, a Administração poderá
restabelecer a relagão pactulda, nos termos do art.65, inciso II, alinea d, da Lei no 8.666/93,
mcdiantc comprovação documcntal c Ícqucrimcnto cxprcsso do contratado.

18.1. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e
periodiciCaCe especificadas no Termo de Referência .A.nexc I deste ECital, sendo que a
inobservância destas condições implicará Íecusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por
parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os materiais/serviços que porventuÍa
não atendam às especificações, sob pena das sanções cabiveis.

I 8.2. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados inteptralmente sem falhas, de acordo
com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e serão executadas conforme ordem de
Fomecimento/Serviço.

18.3. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados no local indicado no Termo de
D^f^-À-^:^

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiais/Serviços Fomecidos,
após a comprovação de que a empresa contratada esta 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- Certidâo Negativa de Debitos Trabalhistas, no prâzo não superíor 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 Coniunta Positiva com efeitos de

Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

19.2. É vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste

Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, 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 incgrilar cm dcsconformidadc com itcm 19.1.

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpÍetação do
presente Edital e seus Anexos deverá ser enviadc, ao Pregoeiro responsável pcr esta licitação,
exclusivamente no endereço do Portal de Compras Públicas
www.portaldecomp raspublicas.com.br , até 3 (três) dias úteis anlerior à tlata fixatla no preâmirultr

.{I- D.\ ENTREGA/T]XECT ](]AO18. DO FORNII('|\{EN'I0 U t.OCl

19. DO P.{GA\|El-TO

20, DOS PEDIDOS DE ESCLARECI]UENTOS

PC. Bêrnardo coêlho dê Almeida, no 863, Centro,São Bêrnardo - Ít A, CEP: 65,550.000

verbais
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20. l.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais
empresas que tenham adquirido o presente Edital.

20.1.3. O pregoeiro respondení aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
rcsponsávcis pcla claboração do cdital c dos ancxos.

21.1. Conforme previsto no art. 24 do Decreto 10024i 19, até 03 (três) dias úteis antes da data
fixada para recebimento das propostas, qualqusr pessoa poderá impugnsÍ c atc ccnvocatório deste
Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico
atravcs do Portal de Courpms Públicas rlo eldereço eletrônicu,
rvrvrv.poft aldccomrrraspublicas.corr.brno prazo mencionado.

21 2. A impugnação não Jrossui 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 recebinrento da impugnação, conficrire estabelecido no § l' do art.
24 do Decreto 10024119;

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

2 1.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas

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

de Licitação, com base à legislação que se eplica a moCalidaCe Pregão, sob a égide da Lei no

10.520102 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666193 e suas alteraçôes

lxrsteriores

22.2. Fiça assegurado a Pleleitura lvÍunicipai de São Berrrardo direito de, no irttetesse 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 parecer escrito e devidamente fundamentado.

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

recurso.

22.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conform

§ l'do Art. 65 da Lei 8.666193

RIO'Ãtl »o.\To co:i\'oc.{T21. Dr\ llllPlr(iNA

ôES cERArs22. D,\S DISP()Sl

PC. Berna,do Coelho de Almeida, no 863, centto,São Bernardo - MA, CEPt 55.550-000

vlsto no
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22 . 5 . Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo
qualquer fato superveniente que impeça a rcalizaçáo do certame na data marcada, a sessâo 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 contrário.

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
iiciiante, 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, gÍatuitamente, no
endercço do PorLll tle Compras Pútriicas - endereço rvnx.Dortaldecompraspublicas.com.br.

22.9. O fomecedor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da enhega dos materiais,
âpresentar. 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
r'.-"^'i^â^ nc caauintac anewrrr!túrJ!r rYsv, wJ JvberrrtlJ srrv^vr.

23.1.1 Anexo I - Termo de Referência.

23.l.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 Declaração de Conhecimento do Edital

23. I .5 Anexo V - Modelo de Declaração que úo emprega menores.

23 . 1 . 6 Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade

22.1.7 Anexo VII - Minuta do Contrato

São Bernardo-'MA, 29 de Julho de 2020.

23. DOSANEXOS

PC. Bernardo Coelho de Almeida, no 863, Centro,São Bêrnârdo - MA, CEPi 65.550-000
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EDITAL DE LICITAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO N" OO5/2020

ANEXO I
TER}ÍO DE RT] F'E,RENCIA

(-,bjeto Contratação de empresa para fomecimento de KIT de higiene pessoal de interesse
da Secretaria Municipal de Educação de São BemardoiMA, conforme especificações
contidas no Anexo I deste Edital.

ITEM PRODT]TOS

BOLSA PLÁSTICA
TR,A,NSPARENTE

LENÇO UMEDECIDO PCT
c/5ouND

LOTE I
tiNtD. QTIANT.

UN 10.000

PAC

PRECO
TOTAL

5,63

11,67 11ó.700,00

77.300,00

2

)) 7 ))1 700 ofl

ó78.700,00TOTAL

PREÇO
I,]NIT.

I ALCOOL GEL 6OML I

10.000 7 71

4 MASCARA TRIPLA
DESCARTAVEL PACOTE COM IO

LTNIDADES.

PAC l0 000

5 I]N l0 000 ).o,67MASCARA DE ,ACR[LICO

Recurso
Financeiro

FUNDEB -40 - RECURSO FEDERAL. COVID

Dotação
Orçamentária

O2PODER DGCUTIVO
15FUNDO DE MANUT. DES. DO ENSINO . FUNDEB FUNDO DE MANUT
DES. I]O ENSINO - FUNDEB
12.361.0832.2197.0000 MANUT. E FLINC. DO ENSINO FUND. 40%
3.3.90.30.00 Material De Consumo.
Sendo assim, essa aquisição e de suma importância, visto que a proteção dos
profissionais da EDUCAÇAO, aliúados a outros cuidados e políticas já adotados

lxlr csse órgão, são instrurncntos tle extrema valia c relevânçia no combate e
pÍevenÇão ao contágio e proliferação do coronavírus (COVIDIg).

,fustificativa

Vigência do
Contrato

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

Prazo de Entrega Entrega: Conforme Ordem de Fomecimento

PC. Bêrnerdo Coelho ds Almeidâ, no 863, Cêntro,São Bêrnardo . MA, CEP: 65.550.000

IüODÂUDADE Dr
MSTo; ---.V

'- ' 

=7- 
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I

3

206 700,00 
I

I

I
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.r

Prazo: 05 (Cinco) dias úteis apos a Ordem de Fomecimento. Prazo irrevogável
pela necessidade uÍgente da aquisição dos itens para o enfÍentamento do COVID-
19 (Coronavirus). O Descumprimento esta sujeito as sanções administrativas e
penalidades contidas no item 14do Edital.

Adiudicaçâo Por Preço Lote
Local de entrega Sede da Prefeitura Municipal de São BemardohÁê

Ilnidade
Fiscalizadora Setor de Compras e Coltíataçõe r/unicis da Prefeitura pal

Gestor clpal ucação

PC, Bernardo Coêlho dê Almeida, no 853, Centro,São Bernardo'MA, CEP: 6§.550-000

IIODAI.JDAÍ)E ? Ú___-

g
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F

() t)1. EN TIADRA]IIENTO ME/E,PP

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

RCÍ,: PREGÃO ELETRÔNICO N"OO5/2020

Prezados Senhores,

sediada em 

-(*d"*o 

-ffi ,3XirJrr.*"*" *r"i
Sr(a) portador(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 PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar no 123, de 1411212006.

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

(..) de de 2020

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

em papel timbrado da empÍesa, devidamente identificado)

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

PC. BernaÍdo Coolho dê Almêida, no 863, Centro,São gernaÍdo - MA, CEP: 65.550-000

EDITALDE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' OO5/2020

ANEXO tr
I)E( t,.\R.\(
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EDITAL DE LICITAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO N" OO5/2020

ANEXO III
DECLARA O DE INEXIST NCIA Df, INIPEDITIVOS

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

Ref.: PREGAO ELETRONICO N" 005/2020

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa
(nome da , DECLARA, sob as

penas da Lei, nos termos do § 2", do aÍ. 32, da Lei n" 8.666/93 que até esta data, não ocorreu
nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epigrafe.

CNPJ no

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

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

em papel timbrado da empÍesa, devidamente identiÍicado)

PC. Bernardo Coêlho dê Almeida, no 863, Centro,São Bernardo - MA, CEPi 65.550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC BERNÂRDC
ESTADO DO MARÂNHAO

PRÂçA EERNARDO COELHO DE ALMEIDÂ Ng 862 - CEITTRO - SÂO BERNÂRDO/ MÂ
CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" OO5/2020

Ar-EXO IV
AO DT, ('O\IIECI\IE\TO DO EDITALt)[('t..\ R.\

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

REf. : PREGÃO ELETRÔNICO N"OO5/2020

Prezados Senhores,

sediada em endereco comoleto)

Sr(a)
e do CPF no

Gglue ds-eÍnpigsd , CNPJ no

por intermédio de seu representante legal
portador(a) da Carteira de Identidade no

, DECLARA, que tem pleno coúecimento
do relerido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações
necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva propostâ 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 assinatuÍa do representante legal da proponente,

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

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

PC. Bernardo Coelho de Âlmeidâ, ío 863, Centro,São Bêrnardo - MA, CEP: 65.550.000
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO f,LETRÔNICO N" OO5/2020

Air-EXO V
Dll('1.\R.\(.\() l:\t ('t ]IPRI\tl:\'[o.ro DlsPosto i\o

INCISO XXXIII DO ART.7" DA ('ONSTITTII ]ÃO FEDERAL

llmo. Sra.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bemardo

REf. : PRECÃO ELETRÔNICO N'OO5/2020

Prezados Senhores,

nome da

sediada em (cElcrçço-eonpletd , por intermedio de seu representante legal

Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade no

e do CPF n' , DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art 27 da Lei no 8.66ó, de 21 dejulho de 1993, acrescido pela Lei no9.854,de27
de outubro de I 999, que não emprega menor de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

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

CNPJ no

(..),.. de .. de2020

(nomc, cargo, carimbo e assinatura do reprcwntantc legal da ptopttttcnte,

em papel timbrado da empresa, devidamente identiÍicado)

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

PC. Bernardo Coelho de Almoida, no 863, Cêntro,São Bêrnardo - MA, CEP: 65,550-000
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ESTADO DO MARANHÃO

PRÂçÂ BERNARDO COELHO DÊ ALMEIDA NO 852 - CEí{TRO - SÂO BERi{ÂRDO/MA
CNPI: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" OO5/2020

ANE,XO VI

Ilmo. Sra.

Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo

RCI : PREGÀO ELETRÔNICO N"OO5 I2O2O

Prezados Senhores,

Sr(a) portado(a) da Carteira de Identidade no

e do CPF no , DECLARA, cumprir os requisitos de
habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4o e 5'do art.
26 do decreto 10.024/2019.

(.) 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, Bernardo Coelho de Âlmeida, ro 863, Centro,São Bernardo - MA, CÉP: 65,550.000
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EDITAL DE LICITAÇAO
PRI,GÃO ELETRÔNICO N" OO5/2020

ANEXO VII

CONTRÁTO PE N" OO5/2020.
PROC ES S O,4 D M I N I STR4TIYO IT2O2OO7OO7-CPL

CONTRÁTO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRÁM A PREFEITURA
MI]NICIPÁL DE SÃO BERNARDO,
ESTÁDO DO MAKANHÃO E Á EMPRESÁ
(...).

Por este instrumento particular, a PN|FI|ITURA MLINIC.IPAL DE SÃO
Ri:RNAN)O, situada à , São Bemardo-MA, inscrita no CNPJ sob o no

, neste ato representada pelo prefeito municipal, Sr.
portador do Cédula de ldentidade no .......................... 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 Cedula de Identidade no

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

10.024119 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da ki no 8.666/93, assim como
pelas cláusulas a seguir expressas:

Chiusula Primeiru- DO OBJETO:
1.1. Contratação de empresa para fomecimento de KIT de higiene pessoal de interesse da
Secretaria Municipal de Educação de São Bemardo/MA.

CilÍusula Segunda - DO FANDAMENTO LEGÁL:
2.l.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico no

00512020 e rege-se pelas disposições expressas na Lei n' 10.520102, Decreto no 10.024119 e

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

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

contrato.

Cltiusula Terceha - DO VALOR CONTRATUAL:
3. I . Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagarâ à Contratada o valor global
de R$ (...), conforme descrição dos produtos abaixo:

DESCRIÇÃO DO PRODT]TOITENI MARCA trN QTDf, V.LTNIT V TOTAL

5r

I



MOOAUOADE

M3Í0:
ne cãn orarre

ESTADO DO MARANHAO
PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEÍ{TRO - SÂO BERNARDO/MA

CíIPJ: 06.125.389/0OO1-88

01

02

04

(Tabela Ilustrativa)

Chiusula Quarta- DOS RECURSOS FINÁNCEIROS:
4. i.As despesas decorrentes «ia presente iicitaçào correrào por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que
por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de lomecimento correspondente:

O2PODER DGCUTIVO
15FUNDO DE lvÍANUT DES. DO ENSINO - FUi{DEB FUNDO DE iv{ANUT. DES. DO
ENSINO - FUNDEB
12,361.0832.2197.0000 MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 40%
3 3 90 30 00 Material De Consumo.

Cláusula Quinta- DA VINGÊNCIA:
5. 1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de I 2 meses

Cláusula Suta- DO FORNECIMENTO E LOCÁL DA 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 substituiÍ os produtos que porventuÍa não atendam às especificações,

sob pena das sanções cabiveis.

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

6.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no

horário das 08:00h (oito horas) às l2:00h (doze horas).

ChÍusula Sétima- DO PÁGÁMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fomecidos, após a
comprovaçào cie que a empresa contratada esrá em dia com as obrigações perante o Sistema de

Seguridade Social, mediante a apresentação 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 de

fomecimento dos produtos, 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 l.legativa, dc Tiibutos e

Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 
a)U

Pc. Bêrnardo coelho de Almeida, no 863, cêntro,Sáo Bernardo - MA, CEP: 65.550-000
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ESTADO DO MARANHÃO
PRÂÇÂ BERNÂRDO COELHO DE ALMEIDA NC 862 - CENTRO - SÂO BERNÂRDO/MA

CNPI; 06.125.389/00O1-88

7.2. E vedada expressamente a realizaçáo de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobrança bancií,ria, mediante boleto ou mesmo o pÍotesto de titulo, sob
pena de aplicação das sançôes previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes.

7.3.Neúum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em
situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 .

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

chíusula oitava - DÁ RECoMPosrcÃo Do EQa ILÍBRrO ECONOMICO-FINANCEIRO
DO CONTRÁTO:
8.1.Oconendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactulda, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei no 8.666193,
rnediante comprovação documental e requerimento expÍesso do contratado.

ClrÍusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO:
9.l.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exeÍcer as atividades de fiscalização
dos produtos recebidos.

Cldusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSÁBILIDÁDES DAS PARTES:
l0.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2.Constituem obrigações da Contratada:

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

II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos 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 sempre que requisitado

contbrme ordem de produtos de acordo com as necessidades das Secretanas

municipais.
IV) assumir todos os custos ou despesas que se Íizerem necessários para o

adimplemento das obrigações decolrentes deste Contrato;
V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
Vl) sujeitar-se à mais ampla fiscaiização por parte <ia CONTRATANTE, prestando

todos os esclarecimenlos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes,

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

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

documcntos pârâ â Íespectiiâ aprovação. em ate C5(cinco) dias consccuiiios. a

partir de sua oconência, sob pena de não serem considerados,
Vlll)atender aos encaÍgos trabalhistas, previdenciários,

decorrentes da execução do presente contmto;
comerclars

PC. Bêrnardo Coelho de Almeida, no 863, Cert.o,São Bernardo - MA, CEP: 65.550.000
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PREFEITURÂ MUi{ICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRÂçA BERI§ÂRDO COELilO DE ALMEIDÂ NO 862 - CENTRO - SÂO ÊERNÂRDO/ MA
CNPJr 06.125.389/O001-88

fX)manter durante toda a execu@o do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas;

X)a Contratada respondeú, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita
condição dos produtos Íbmecidos, inclusive suas quantidades e qualidade,
competindoJhe tambem, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da
ContÍatante deverão ser trocados;

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.

lO.3.Constituem obriga@es da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
Ill)desipnaÍ servidor para acompanhar a execução deste Contrato:
IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualqueÍ ocoÍÍência relacionada com a

execuçâo do Contrato.

ChÍusula Décima Primeira- DÁ TROCA EWNTUÁL DE DOCUMENTOS:
I l.l. A troca eventual de documentos efitre a Contratante e a Contratada, seú realizada através
de protocolo.

l1.2.Nenhuma outra forma seni considerada como prova de entrega de documentos.

Chíusula Décima Segunda - DÁ RESCISÃO DO CONTRATO:
12.1.A rescisão do contrato teú lugar de pleno direito, a critério da ContÍatânte,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55,
inciso IX, da Lei n" 8.66ó193 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida
lei.

Chíusula Décima Terceira - DAS SÁNÇOES E PENALIDÁDES:
13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, 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 Bernardo, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perduratem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabiiitação perante a própria autoridade que apiicou 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;

PC. Bernardo Coêlho de Almeida, no 863, Cêntro,Sáo Bêrnardo - MA, CÊP: 65.550.000
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13.3.2. Multa por atraso 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;

13.3.3. Multa, moratôria simples, de 0,4% (quatro decimos por c€nto), na hipótese
de atraso no cumprimento de suas obrigações conffâtuais, calculada sobre o
valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com Administração por período não sup€ÍioÍ a 2 (dois) anos; e

i3.3.5. Declaração cie inicioneitiade para iicitar ou contratar com a Administração
Pública.

13.3.6. 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 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, expÍessamente 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
coniuntamente 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. Oconendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao óÍgão 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.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita as mesmas

condições estabelecidas neste Edital.

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

ChÍusula Décima Quafta-DOS CÁSOS OMISSOS:
14.1.Os casos omissos seÍão resolvidos à luz da Lei n" 10.520/02, Decreto n" 5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n' 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores,

e dos princípios gerais de direito.

Chíusulu Décirrn Quinta - DO FORO:
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da inlerpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contÍatados, as partes assinam o pÍesente

impresso em 03 (três) vias de igual teor.
to, que foi

Pc. Bernardo Coêlho dê Almêida, no 863, Centro,são BêÍnardo - MA, CEP: 65.550-000
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CNPJ: 06.125.389/O001-88

São Bemardo(MA), ..... de ...de 2020

Francisco das Chagas Carvalho
Sec. Municipal de Educação

Contratante Contratada

PC. Bernardo Coêlho de Almaida, no 863, Cenlro,Sáo Bernardo - MA, CEP: 65.550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRÂçÂ BERNÂRDO COELHO DE ÂLiiEIDA iIO 862 - CENTRO - SÂO BERNÂRDO/MA
CI{PJ: 06.125.389/0O01-88

Este .,,clume do edital na modalidade Pregão Eletrônico n" 005/2020, possui 29
(Vinte e Nove) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipalde
Estado do Mar , em 29 de Julho de 2020

E1 Araujo Lima
ira Municipal

PC. EernaÍdo Coelho dê Almeida, no E63, Centro,Sáo Bernardo. MA, cEP:55,550.000
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