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EDITAL DE LICITAÇÂO
MODAI,IDADE PREGÃO PRESENCIAL N9 OO9 /2O2O
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NS. 2O2OO1012
{Pregão Presencial para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para
atendimento da Secretaria de Saúde do Município de São Bernardo, Estado do Maranhão),
ABERTURA: 18 de fevereiro de 2020, às 08:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitagão: Praça Bernardo Coelho de Almeida 862
Bernardo/MA.

-

Centro

-

Sâo

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, através da Pregoeira oficial designado pela
Portaria 003 de 03 de janeiro de 2020 torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra
aberto processo licitatório, na modalidade PREcÃO PRESENCIAL, tipo MEN0R PREÇO POR ÍTEM, o referido
Pregão será regido pela Lei n' 10.520, de 17 de iulho de 2002, regulamentada pelo Decreto no 3.555, de 08
de agosto de 2000, Lei Complementar ne. 12312006 e pela Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993,
subsidiariamente,

e

ainria, peias con«iigões e exigências estabelecidas neste edital.

Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, a proposta

de preços (envelope 1) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endereço
acima citndo, até às 08:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2020, ou no primeiro dia útil subseqüente, na
hipótese de não haver expediente naquela data, ocasião em que se dará início ao credenciamento dos
licitantes e aos demais procedimentos pertinentes.
1

-

DO OBIETO

1.1 - O presente Pregão Presencial tem como obieto contratação de empresa para fornecimento de gêneros
alimentÍcios para atendimento da Secretaria de Saúde do MunicÍpio de Sâo Bernardo, Estado do Maranhâo.

i.2 - Â quarrtidarle dr.rs Plodutos indicada rrr-r Ter nru tle Reler ência é apenas estinativa de cousurrro, e ser á
solieitãda dê àcordô côm à necêssidáde dos órgãós Párücipãntes, podéndó ser utilizãdó nó tÕdo óu em pàrte.
1.3

-

O

Valor máximo estimado desta licitação encontra-se disponível no anêxo I deste Edital.

2 - DA DOTAEÀO ORçAMENTÁRI.A
Para coítratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento da
Secretaria de Saúde do Município de São Bernardo conforme dotação abaixo.
10.t22.0050.205.+.oo0o - MÁ"\UTENÇÀo DA strc. DE
l-19010-000 - Material de Consumo

lo

301 03.10.1015.0000-

s^tlDE

MANUTENÇÀo Do FIINDo Mt iNICI PAI DF SAIIDF

l:)9030-000 - NÍaterhl de Çonsumo
10.101.0t,10.2072.0000

MANUTENÇ.{o Do PAB Ftxo

119030-000 - Materialde Consumo

3

- DA PARTICIPAçÃO

3.1 - Poderâo participar da presente iicitaçâo quaisquer empresas iegalmente constituÍdas, do ramo de
atividade compatÍvel com o objeto da licitação, e que se apresentârem, até às 08:00 horas do dia 18 de

fevereiro de 2020 o Pregoeira, em sessão pública, no endereço constante no preâmbulo deste edital:

a)

os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes

1e 2;
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b) a declaração de

que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente procedimento
licitatório, conforme modelo anexo, em separado dos envelopes 1 e 2;
c) a proposta de preços (envelope 1J;

d) os documentos de habilitação (envelope 2).
3.2 - Nào potierão participar desia iicitação as empresas:

3.2,1

-

cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em Iiquidação e em

consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

- que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei nq 8.666/93, salvo as iá
3.2.2

reabiiitadas.

-

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

3,2.3

- empresas que não tenham o CNAE iciassifica@o Nacionai de Atiüciaries Econômicas) compatÍvel
com o objeto da licitaçào.
3.2.4

4

.

DO CRIDENCIAMENTO

- No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edltal e na presença da Pregoeira, será realizado o
cr'edeircianietrto do iutelessado ou seu r epreseiltante iegai. Pal a talto, obr=igatolianlclttc, ser'á uecessária a
ãpaésêntáçãô dós séguintes documêRtos:
4,1

- Ato constitutivo, estatuto ou conEato social em ügor, acompanhado da alteração/aditivo eventual
da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante foi repiesentado por pessoa que
estãtutariamente tenha poder para tal, comprovando estã cãpacidade.iurÍdica;

4.1.1

4.1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida e com averbação da Junta
comercial do Estado do Maranhão/MÀ podendo ser uülizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo
poderes para representar o licitante, expressamente quanto à formulação de lances verbais e a praticar
todcs os dem3is atos inerentes ac Pregão, accn:panhada, conforrne o caso, de um dos dccumentcs citldos
no subitem 4.1.1;

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante
apresentâção de Certidão expedida pela lunta Comêrcial, nos termos da lnstrução Normativa na 103 de 30
de abril de 2007, expedida pelo Departâmento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, exiSida somente
provar serr enqlladramento em
para microêmpresa e êmn!"esa de peqrteno porte qtle tellha inten
ado e favorecido na presente
um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamen d ife
COM DATA DE EMISSÃO A
Iicitâção, na forma do disposto na Lei Complementar nq 1.23, d t4/
PARTIR DE MAIO DE 2011.

4,1.4,Paft Íins tle confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda có ia de traslado de procuração por
instrumento público, na hiDótese de representação Dor meio de preposto

- O representante da licitânte presente à sessão deverá entregar o Pregoeira o documento de
credenciamento iuntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPI da empresa
atualizado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos
envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".
4.2
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-

4.3

0s documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais farão

parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório
competente, ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão de
Iicitação, ou publicagão em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

4.4

-

A cada iicitante que participar rio certame será permitido somente um represenúnte para

se

manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitaçâo legal, vedada
participação de qualquer interessado representando mais de um licitânte.

à

4.5 A nào apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representânte legal à sessão, inviabilizará a participação do (sJ
iicitante (s) lo cer t.drle. Neste caso, u (s) proltador (es) dos errveiopes potieiá (ãrr) dssistir apeuas corro
ouvintê (s), não podénalo aubr'ieái doeuméntós óú fázéa qúálquea óbséivãção em âhâ ou mesmó de se
manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será
entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la lasrando-o em seguida uma vez que citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

4.ó - Na ausência de credenciamento, serão mãntidos os valoies apresentados na proposta escrita, para
efeito de ordenação das propostâs

e

apuragão do menor preço.

- recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

4.7

4.8 - Após o credenciamento, o Pregoeira declarârá â abertura Cs sessão e não mais serão admitidos novos
proponentes.

5.

DA APRESENTAÇÂO DAS DECLÂRÂÇÔES E DOS ENVELOPES

5,1, Aherta a sessão plihlicn, os interessados oll seus representântes, deverão apresentar ô Pregoeira:

5,1,1

-

Deelaração dc localizaÉo

s Funcionamcnto que indique todos os dados pertinentes,

Estes

documentos deverão ser apresentado FoRA dos envelopes exigidos no subit€m....

5.1.2 - Declaração de cumprimento dos Requisitos de llabilitaÉo, conforme modelo estabelecido neste
edital, e apresentada FORA dos envelopes exigidos no subitem 5.1.3
5.1.3 - 02 (dois) envelopes distintos contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação,
devidamente fechados e rubrlcados no fecho e, de pr€ferência, opacos, contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, além da Razáo social da Licitante, os seguintes
dizeres:
ENVELOPE 1 _ PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÂO PRESENCIAL N9 O09/2020

RAZÂO SOCIAL, CNPI DA PROPONENTE }
ENVELOPf, 2 _ DOCUMENTOS DE IIABILITAçÂO
PRTGÂO PRESENCIÁL NS OO9/2020

RAZÃO SOCIAL, CNPI DÁ PROPONENTE )
6

- DA PROPOSTA DE PREçOS

6.1 - A proposta de preços deverá:
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6,1.1 - preencher, necessariamente, os segulntes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificaçôes mínimas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo I;
c) conter a cotâção de prêço unitário e global, em real, incluídos todos os impostos, taxas e demais encargos
pertinentes;
d) estar datada e assinaria por pessoa juridicamente habilitada, de aceiação tácia.
e) número do CNPI do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nota
fiscal referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispensável para efeito de empenho da
despesa e realização do pagamento nos termos deste edital;
f) Prazo de entrega dos produtos e serviços, de acordo com o termo de reÍêrência
g) Prazo da validade da proposta não superior a 60 (sessental dias consecutivos, a contar de sua data de
apt eserrtação;
h) Data e assinatuaa do aepresentánte Iegal.
l) (não será aceito proposta em papel contínuo)

ó.2

-

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

-

6,3

A aprêsêntaÉo das propostas implicará plena aceitaÉo, por pâ'tê da licitante, das

condições

estãbelecidas neste editãl, tãis
6.4

-

os preços apresentados devem:

a) refletir os de mercado no momento;

b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tâis como impostos, tarifas, taxas,
fretes, seguros etc.;

c) a falta de assinatura ê/ou rubrica na propostá poderá ser suprida pelo representante legal da licitânte no
curso da sessâo;

havendo divergência entre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso,
serão considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa iurídica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal
informação poderá ser supdda posteriormentr, caso o licitânte venha se sagrar vencedor do certamc;

d)

- uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, reüficaçôes de valores, alterações
ou alternativas nas condiçôes/especificações estipuladas. Não serão consideradas as propostas que
6.5

contenham entrelinhas, emendat rasuras ou borrões que não esteiam ressalvados;
o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas
no subitem .t5.6 e 15.7 deste editai, impiicará na desciasstÍicaçào do licitante.

6.6

7

-

- DA nABrLrrAçÂO

7.1 - Todas as licitantes, inclüsivê as microempresas de pequeno porte, deverão apresentar a documentação
de HabilitaÉo que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no EtJvELoPE t{ 02, devidamente fechâdo e
rubricado no fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

7.2 Encerrada a etapa com petitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeira proced
contendo os documentos d e habilitação da licitante que apresentou a m

a abertura dos envelopes
procedendo a sua

habilitáção ou inabilitaçâo.

- Relativos à habilitaÉo iurídica:
- Registro Comerciai, no caso de empresa individual;
b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vi gor,
7.3.

aJ

devi<iamen
regl
do, em se tratando de
sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de do mentos de eleição de seus

administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompan hados de todas as
respectiva;

rações ou da consolidafo
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b.2) Certidão Simplificada e EspecÍfica da fUNTA COMERCIAL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

- 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
adüdade assim o exigir.

d)

7.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurÍdica (CNPI);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede
da Iicitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatlvel com o obieto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da
iiciÉnte, ou oufa equivaiente, na forma ria iei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:
o Certidâo Coniunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União.
c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:
. C€rtidão Negativa de Débito Fiscal (CND)
o Certidão Negativa de lnscrição na Divida Ativa.
c.3J faz parte da prova de reguian«iade com a Fazenda Munrcrpal
. Certidâo quanto à Divida Ativa do Município
. Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN
o Alvará de Localização e Funcionamento;

d)

CRF

- Certificado de Regularidade do

FGTS, com validade na datâ de apresentação da proposta.

- Çertidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei 12.,140/2011 e à
ResoluÉo Administmdya np 1.47O/2O[L, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho,
www.tst jus.br/certidao, atualizado o aÍL29,V da Lei 8.666 /93.
732. QUAUFICAçÂO rÉCXrCer
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compaúveis em características
com o objeto da licitação, mêdiante a apreseniação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito
e) CNDT

públtco Õu privãdo..
7.3.3 - Relativos à qualificaÉo econômico-financeira:
a). Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo

ôvÀ-rr-â^ h-rlim^hi-l

b)

ômirt.lr

-+á Án Í.Àc.ôhtât,li^(

distribuidor da sede da licitante, ou de

^hrÀ(.1â.1.tâ.la

ahtÍ-rn.l^(

ônr,ôl^hô.

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis exigÍveis nos termos da lei, que comprovem a boa

situação financeira do licitânte, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.

f) O balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regular iunto ao seu conselho de Classe e
se apresentar conforme abaixo: e comprovar a boa situagão finanseira da empresa licitante será
demonsnada através de Ínriice financeiro, uaiiizando a fórmula abaixo, cujo o resuitado deverão estar de
acordo com os valores estabeiecidos

tLC=

Ativo

Circulante

>

1.,0

Passivo Circulante

iLG= Aiivo Cii-cuiaiiie + Realizávei

a Loiigo Prdzo > 1,0
Pàssivo circulante + Exigívêl a Longo Prazo

f.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o bal anço patrimonia I e demonstraçôes con!ábeis
assim apresentados:

!

I
I
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| - publicados em Diário Oficial ou;
ll - publicados em iornal de grande circulação ou;
III - registrados na funta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou;
IV - por cópia do Livro Diário autenticado pela funta Comercial da sede ou domicílio dâ licitante, na forma da
IN n0 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio
DNRC de 01 de agosto de t997, art. 6e,
acompanhada obrigatoriamente cios Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o
original do Diário, para cotejo peio PregoeÍra, fica dispensada a inclusão na documentaçào dos seus Termos
de Abertura e de Encerramento do Livro em questão.

-

t.2) Quando o balanço patrimonial estiver encerado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação dos
documentos, poderá apresentá-lo atualizado através da variação da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) do
nrês do errcelarnento, tieveltio ildicar a daLa da atualização.

i3] As empresas com menos de um exercício Íinanceiro devem cumprir a exigência deste item mediante
apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimoníal levantâdo, conforme o caso.

"l', item 7.3.3 serão calculados e apresentâdos pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsível por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do
seu nome e rio número de regisro no Conselho Regionai de Contabiiidade,
f.4) Os índices de que trata o subitem

f.5) Aos demais tipos societários, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentação da cópia do termo
de abertura e de encerramento do livro diário, devidamente registrado pelo órgão de registro de Comércio,
onde é extraÍdo o balanço patrimonial, para fins de comprovação das informações.

g) Certidão simplificada da lunta Comercial do Estado do Maranhão - fUCEMA de acordo com o art 1e do
decreto nq 2L.O4Ol2O05, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão, referente a
esse ano,

h) No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federação, terá que apresentar

a certidão

simplificada da Iunta comercial do Estado, sede da empresa.

h.1).

Deverá conter

o

Sclo da habilitação ProÍissional

-

DIIP e/ou anexar o Ccrtificado de

RegirlaÍldãde Piúfisslúnã1, €xpedlda pelo CünsêlhÕ Rêglonal, ê d€ntrÕ de sua vãlldade.

h.2).

Termo de abertura e encerramento.

- Os licitãntes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitação [Documentação
Complemenhr), declarações, del.idamente assinadas pelo represenr.ante legal Ca empresa, sob as
7.3.4

penalidades cabÍveis, de que:

a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilÍtaÉo, na forma do ArL 32 §
A.666 /93 (modelo anexo)
a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte qu
alguma restrição na documentação referente à regularidade fi

nos terTn

2e, da Lei

LC 123/2006, possuir
ser mencionada, qomo

ressalva, na supracitada declaraçâo;

menos de 18 anos, em
b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal
ualquer trabalho, salvo na
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16
da Constituição Federal e
condiçâo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do Art 7p,
Art. 27, V, da l€i 8.666/93 (modelo anexo);
de empregados, servidores
cl declaração da própria empresa de que não existe em seu
públicos exercendo funções de gerencia, adminittraÉo ou tomada de decisão, (modelo anexo);
7.4 - os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os
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I

respectivos prazos de validade; não poderão ser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta
Comissão.

- todos os documentos âpresentados para habilitêção devêrão estar em nome do licitante, com o
número do CNPI e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:
7.5

7,5.1 - se o licitante for a matriz todos os documentos deverão estar com o número do

CNPJ da

matriz ou;

7.5.2

- se o licitânte for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, bem
assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos
centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a
certU alização, ou;
7.5.3 - se o licitânte for a matriz e o fornecedor do bem íor a filial, os documentos deverão ser apresentados
com o número de CNPI da matriz e da filial, simultaneamente;

- serão dispensados da aprêsentação de documentos com o número do CNPJ da
documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
7.5.4

7.6

-

filial

aqueles

o nâo atendimento de qualquer exigência ou condiçâo deste item, observadas as condições previstas

nos subitens 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitânte;

8

- DO PROCEDIMENTO

- No dia, lrora e local desigrratios irestc iiisü uiiieiiio, iia pÍcsença tlos iritetessatlos ou seus
representantes iegais, o Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento
aos requisitos de habilitação, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1J e os documentos
de habilitação fenvelope 2);
6.1

depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeir4 pelo que
grr Pd'rrlrPcr ud rLr@!au E>((rd'r [u rw\dr uErr6r'duu rJ t\tu'Ize,
minutos ãntes do reféíid,l horáriÕ, bem üomÕ de propüstãs/'dürümentãção quê não se façam acompanhar de
representante do licitante devidamente credenciado;

8.2

-

5L rLLuirji.rrqo quL rwuus

8.3 - após a verificação dos documentos de credenciamento dos Iepresentantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à veriflcação da
.âhf^rhi/.1...1^
d

.-l.c n.^n^cta.

.^h

^c

rê^',icil^c

ôct.hôlô.i.1^<

n^<!a êíl;!r!

rnm
!v,,,

oveocio
!^!wrvv

r'1n

-'

prcço,

esclassjllcad c'se as incompaúveis;

8.4 - no curso da sessão, dentre as propostas que atênderem aos requisitos do item anterior, o autor
z por cento) superiores àquela
da ofertâ de rclor mais baixo e os das ofertas com prêços até 1
istintos e decrescentes, até a
poderáo fazer novos lances verbais e sucessivos, em val
nroclâmâaãô do vencedor:

deverá ser efêtuada no mo
licitante, na ordem decrescente dos preços;
8.4-7

- a oferta dos lances

que for confeÍida a palawa ao

8.4.2 - dos lencês ofeÍtados não caberá retrataÉo!

- não havendo peio menos três ofertas nas condições rierinidas subitem anterior, poderào os autores
das melhores propostas, até o màximo de três, oierecer novos lances vertrais e sucessÍvos, quaisquer que
sejam os preços oferecidos (havendo empate nestâ condição todos participarão da etâpa de lances verbais);

8.5

8-6 - em seguida será dado inÍcio à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão
ser formulados de forma sucessiva, em valores disüntos e decrescentes;
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- o Pregoeira conüdará indiúdualmente os licitantes classincâdos, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor;
8.7

- a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na manutenção
do úitimo preço apresentacio peio iicitante, para eíeito de ordenaçâo das propostirs;

8.8

- caso não se realizem lances verbais por todos os licitanteg será verificada a conformidade entre
proposta escritâ de menor preço e o valor estimado para a contrataçâo;

8.9

a

- o encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;

8.1O

8.11 - declarada encerrada a etãpa competitiva e ordenadas as ofertâs, cie acordo com o menor preço
apresentãdo, o Pregoeira venficará a ocorrência do empate previsto no item 12.5 deste EditâI, para em
seguida, examinar a aceÍtabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motlvadamente a respeito;

8.12 - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeira procederá à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitâção apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, para
veriRcação do atendimento das condições fixadas no editâl;

8.13 - no caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os
documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim
sucessivamente, até que um lícitante, dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda às
condições fixadas neste editai;
nas situações preüstas nos subitens 9.9,9.11 e 9.13, o Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;

8.14

-

8.15 - veriÍicado o atendimênto das êxigências fixadas neste êdital, será classificada a ordem dos licitantes
sendo declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o
objeto do cerume;

- o Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de
Habilitãção", durante prazo de validade das propostâs (60 dias a contar da apresentação no certame). Após,
as empresas poderão retirá- los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os
licitantes que não sê habiliterem parâ ofertar lances verbais poderão, ao encêrramento da sessão, desde que
não haja manifestação de interposiçâo de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes;
8.16

a peio Pregoeira e por todos os

8,17 - da Sessâo Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo
licitantes presentes.
9 _ DO RECEBÍMENTO

9.1 - Conforme item "5. DAS COND!çÕ§S DE FORNECIMENTO
uo âllexo I - I cl lllo uc netel eltLla uc§Le DutLdt,

OS PRODUTOS" e seguintes

10 - DO IULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Estâ licitação é do tipo MENOR PREÇO, em estrita observância do disposto no inciso V do
Decreto n'3.555/2OO0;

10.1

-

10.2 - serão ciesciassificatias as proposias que não atendam as exigências

e

conriiçôes rieste edital;

arl
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10,3 - será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em
primeiro lügar, as propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o
preço máximo aceitável pela Administração.

10.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances
verbais, se for o caso, o Pregoeira procecierá ao ciesempate, arravés de sorteio, na forma rio disposto no § 2q
do artigo 45 da Leina 8.666193;

10.5- será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas
ME e empresas de pequeno porte

-

-

EPP, nos seguintes termos:

10.5.1- entende-se pol elrrpate aquelas situações enr que as propostas apresentadas pelas
rnietóelÍpresãs c émpfêsas alc pcqucno poitc seiam iguais ou âté 5%o (einc- poi eénb) superiores à
proposta mais bem classificada;
10.5.2- ocorrendo o empate. proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar
novâ propostâ no prâzo miáximô dê 5 (cinco) minutos após o êncêri'amênto dos lances, sob pena de
preclusão;
a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra'h" deste
item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 72,5,1, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intenalos estabelecldo nc subitem 11.5.1, seré reallzedo sorteio entre elas para que se
identinque aquela que primeiro pcderá apresentar melhor ofcrta;
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos na leúa "a" deste item, o objeto licitado será
adjudicado em favor da propostâ originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentáda por
microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) não ocorrendo

10,5.3- no caso dê divergência êntre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá
este último, e entre o valor unitiário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unilário.
11

-

DO DIREITO DE PETIçAO

No prazo de até 02 (doisl dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostâs, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, proüdências ou impugnar este instrumento convocatório, cuja
petição deverá ser dirigida o Pre8oeira;

11.1

1

-

1.1.1

11.1.2

-

-

caberá o Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizaÇão do

certame;

- declarado o vencedor do certame, qualquer licitante p oderá manifestar imediata e motivadamente a
quando lhe será concedido o prazo de
intenção de recorrer, com registro em ata da sÍntese das sua
rso, odendo juntar memoriais, ficando os
03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do
êm igual número de dias, que
demais licitantes desde logo intimados para apresen
rada üsta imediata aos autos;
começarão a correr do término do prazo do recorrente, send -lhes
11.2

- o(s) recurso(s), que nào terá [áoJ efeito suspensiv s
Secretario de Administração, por intermédio da Pregoelra, o q
(cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo (s) à autori
apreciação e decisão, no mesmo prazo;
11.3

áo) dirigido (sJ à autoridade superior,
poderá reconsiderar sua decisão, em 5
e superior, deüdamente informado, para
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11,4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitâmento;
11,5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará o resultado da licítação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores,
11,ó

-

a faltâ de manifestaçào imediata e motivada do (s) licitante (sl na sessão importará a decadência do
e a adjudicação do objeto da licitâção pelo Pregoeira âo vencedor;

direito de recurso
12

-

DO PAGAMENTO

12.1 - ü pagarrrerrlu será eleiuado rros ier rrros riu ri.err "ô. LIQUIUÂÇAü E l:AüAi,iijN i U" du Atrexu i - Tet trru
tle Refeaêneia, anexo a este êdiEl.
i2.2 0 pagarrrerrtu será feiiu através dâ funciunal proglatiiática tio exercÍcio de 2020.
13. DAS PENAI,IDADES

í 3,1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará
sujêita às penalidades previstâs no art,7a da Lei 10.5?0/2002 bêm Êomo dos arts,86 c 87 da Lei nq,
8.666/93.
13.2 - A recusa do adjudicaúrio em atender qualquer convocâção prevista neste instrumento convocatório
o mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo administrativo, a ser
conduzido pela área competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei;

sujeitará

13.3 - o valor resultante da aplicação da multa preüsta será cobrado pêla via âdministrativa, devendo ser
recolhida no prazo máximo de 10 [dez] dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou,
se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução Íiscal, assegurado o contraditório e
ampla defesa;
o licitante que ense.iar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, comportarse de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citáção e
da ampla defesa, ficará impedido de ticitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

13.4

-

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de
fornecedores do Município;

13.5 a não-regularização da documentação, no prazo preüsto no subitem acima, implicará decadência do

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas acima, sendo facultado a Secrêtaria

de

Administração da Prefeitura Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para presÉção do serviço ora iiciado ou revogar a iicitâção.

13.6 Demais penalidades/sanções sujeitas para quem descump
edital e/ou seus anexos estão disciplinadas no item 9 " DAS
14

:

uer condições ou exigências deste
Anexo I deste edital

DAS DISPOSIÇÔES FINAIS

14.1 - Após a deciaração rio vencecior da iicitaçào, não h
intençào de interposiçào de recurso, o Pregoeira adjudi

ifestaçâo rios iicitantes quanto
obi

à

icitado, que posteriormente será

submetido à homologação pela Secretario de Administração;
14.1.1 - no caso de interposição de recurso(sJ, após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade
incumtrida da decisão adiudicará o obieto Iicitado;
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14.2 - a Administração poderá revogar a licitaçâo por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tâl conduta, devendo anulála por ilegalidade, de ofÍcio ou por provocaÉo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, nos termos do aftigo 18 do Decreto n' 3.555/20OO;
14.3

-

decairá do riireito de impugnar os termos desre editai o interessado que a tendo aceitado sem

objeçâo, venha, após juigamento desíavorável, apresentar íalhas ou irregularidades que o viciem;

14.4 - a participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e
condiçõet bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

14.5

- o Pregoeira, êm qualquea momento,

poderá promover diligências objetivando esclarecer ou

complementar a instrução do processo;

14.6 - não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissôes ou erros materiais na
proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da
"r'@l'ae

ç

p' úpus@, e quc

crs ÍlrráÍrÇsi

L4,7 - as normas disciplinadoras destâ licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputâ entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administragão, a finalidade e a
segurança do fornecimento dos materiais;

- na hipótese de ocorrer lapso do licitánte e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos
requisitos de habiiitação, bem como quaiquer outro documento pertinente à proposra de preços dentro do
envelope de habilitaçào, ou vice versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante que
estará autorizado a abrilo e reürá-la, Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra
no recinto.
14.8

14.9 - o adjudicatiârio obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões
do valor irricial atualizado do oL,jeto da pr esente licitação, nus telnos do dlt. 65, § 1q, da Lei n' 8.6667'93;

-

os casos omissos nestâ licitação serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições
contidas nas legislações citadas no preâmbulo deste edital;

14.10

:

os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com viste franquêada
aos interessados na licitação;
14.12 - a não-reguiarização da documentação, no prazo previsto no acima, impiicará decadência do direito à

14.11

contrataçâo, sem prejuízo das sangôes previstas no item 15 acima, sendo facultado a Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
14.13

- o extrato

de aviso desta licitação estará publicado no Diário Oficialdo Estado do MA

lnfõimações adicionáis poderão sêa prestadas pel o
Permanente de Licitação nos horários de funcionamento da Prefe

Mu

n

icip

na sala tla Comissão
ld e segunda a sextâ-feira

das 08:30 às L2:00 horas.
DOS ANEXOS
Fazem parte integÍante deste êditã1, os anexos abaixo, sendo eles complemen
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Formulário Padrão de Propostas de Preços;
ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento;

es entre si:
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ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

- Modelo de Declaraçâo [Empregador
- Modelo de Declaração para ME e
VI - Modelo de Declaração que cum
VII - Minuta de Contrato.
lV

un dicaJ;

V

de habilitação;

São Bernarrio

O LIMA

EL

ra

- MÀ 03 de fevereiro

de 2020.
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1. DO OBIETO

1.1. O presente Pregão Presencial tem como objeto contratação de empresa para fornecimento gêneros
alimentÍcios para atendimento da Secretaria de Sâúde do Município de São Bernardo.

2.

MorrvAç{o

2.1. Suprir as necessidades das secretarias municipais visando atender às demandas
3. FUNDAMENTAçÂo LEGAL E Mopattpnor

ttcrratórue

3.1. A contrataçâo, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo
presencial será devidamente iustincado pelo Pregoeira designado para o certame. Ademais tem amparo
legal, integralmente, nas Leis Federais na 10520 /2OO2 e na 8.666/\993, Lei Complementar n"- 123/2006 e
demais legislações aplicáveis a este evento e nas condiçôes e exigências descritás no Edital ê nas demais
prescrições legais aplicáveis as assunto.
4. DAS OBRIGAçÔES DÂ CONTRATADA:

CoNTRATADA deverá fornecer o material conforme a demanda do CONTRATANTE, com as
especificações do contrato, mediante Ordem de Fornecimento;
b) Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo determinado;
c) Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;
d) Executal'a entrega à medida que foreur solici'úriús peia C0iiTRATÁNTE;
ê) Prêstãr tódos ós ésclárêcimentôs que lhê fôrêIh soliciadós pelo CONTRATANTE, atêndéndô prontámêhte
a todas as reclamagões;

a) A

OBRJGAçOES DA CONTRATNTE:
aJ Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo e forma estâbelecidos no Edital
L\
v/ /r(çrlu,
^l^-l^-

^

l^ f^tL^-

^ i--^-ç^i^Â^rL,}'vçJ,,v-^ --+^.i-l
",,rL,

a^--^^i.l^

5. PRÁZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA
S.1.Os produtos serão requisitados de forma parcelad4 de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e
deverão sêr êntrêgues êm ate 15 dias após a ordem de fornecimento/pcdido, na sede do municÍpio de São
Bernardo;

5.2. As entregas serâo parcelas durante o ano de 2ü20.

5.3.A Fiscalização e aceitação do objeto será do órgão responsável pelos atos de
contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade

e adm inistração do

nistrativa em questiio,

mediante Portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de confe das as especificações,
quariiidacies e pt azo tle valiüade dus itrestttos;
5.6.5ó serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas,
estando sua aceitação condicionada à devida flscalização dos agentes competentes. Não serâo aceitos
produtos cujos preços unitários excedam o valor médio enconEado no mercado.
5.7. O recebimento se efetivará nos se8uintes termos;

5.7.l.Provisoriamente, para efeito de posterior verificaçâo ria conformidade dos produtos com
especificaçâo;

a
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6. DO PAGAMENTO
6,1. Os pagamentos devidos serão conforme requisição e entrega dos produtos, ou seja, de modo.

6.2. A CONTRÁTADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descriçâo do obieto e quantidadê
discriminada

e

acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3.0

Pagamento somente será efetivado depois rie verificada a reguiaridade fiscal da empresa, ficando a
CONTRATADA ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no

prazo de seus vencimentos.
6,4.4 CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas;

6.5.0

pãgãmêntô sêrá rêãllzãdÕ mêdlàntê êmlssãô dê nótã flsúáI, ém
aceitação dos produtos;

á# 30 ftrhtã)

dlás ápós à ênrégã e

6.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados;

a

6.5. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma.

A

CONTRATANTE poderá se assim entender, descontar

o valor de multas por ventura aplicadas, em

quaisquer pagamentos que realizar à CONTRATADA.
VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7 t O Drezn da l,lioÂn.iâ.1^.^htrat^.or4
7.

Àa 1) macoc anÁc e nrrhlirarãn

8. PROCEDTMENTOS DE FISCALIZAçÂO E Gf,R[NCTAMENTO

8.1. Os itens deste TERMO DE REFERÊNCIÀ a serem contratados após regular procedimento licitatório,
serãô ôbieto de acompanhamento, contmlê, ÍiscalizaÉo e a!ãliaÉo pôr sêrvidoH

8.2. Os atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da administraçâo pública e não excluem
e nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrênciô não implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes ou prepostos;
8.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o obieto do CONTRATO, se em
ciesacordo com as especiÍicações e as cláusuias contratuais;

8,4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao obieto do CONTRATo deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.
9. DAS INFRAÇÔES E DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

9.1. À discipiina das infrações e sanções ariminisrrarivas apii
aquela prevista no Edital.

n

10. DOTAÇÃO ORçAMENTARIA
102Ás despesas ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
IO,I22.OO5O.2O54,OOOO - MAN'T,ITENÇÀO DA SEC. DE SAÚDE
rr^.^-:--l -J^

l0.30l.0t40.lots.oooc- tüÁi\-trTEr\-ÇÀo I)o ruNDo l\,tlri\*lclPAL DE sAÚDE
139010-000 - Material de Consumo
10.301.0340.2072.0000 MANLITENÇÀO DO
319030 000 N'laterial dc Consumo

PAB FIXO

iiciÉção e da contratação

é
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1

.totH ANC

VISTC:--.

1. PLANILHAS 0RçAMENTÁRIAS

ITEM

ODOPRODUTO

Açúao
Açúcar 1000g
Adoçante 200 ml

Arroz tsranco I KG
Amido de milho 5009
Arroz Integral I kg
Alho - Caixa c/100 unidades
Aveia 2509

Biscoito Doce
Blscoito Integral
Biscoito Cream Craker
Café Torrado e Moido pct 2509
Canela
Chá (Hortela/Cidreira,/Camomila)
Crerne de

Irite 2009

Doce

Ewilha 2009
Farinha de Trigo Kg
Fari:rha láctea
Feijâo Preto
Fcíjao Branco Kg
Feijao Carioca
Flocao de Milho 5009
leite IÍquido Desnatado UHT
Leite Sem l-âctose
Macarrào 500mg
Macarào 200g (Parafuso)

Margarina 250mg

Milho Verde 2009
Mingau Multicereais
Mingau de Milho
Molho de Tomate
Esrrato de Tomate 2609
Molho Ingles

Louro Folha
Óleo de Soja 900m1
Orégano
Sal P.eÊnado I kg
Soja Branca
Vinagre 500m1

Coloral 40g
Condimento 40g
Cremogema 200g
Irite Condensado 2009
Leite Desnatado em lâta l00g
Leite em pó Integral 2009
Massa de Arro: para Cuscuz 5009

Mucilon de Arro:

UN

TDE

Pct
Kg

50

1,89

94,67

1800

2,88
9,47
4.37
4,39
5,68

5.I84,00

28,40
4,48

340,76
517,20

Unid
Kg

Inid
Kg
CX
Unid
Pct
Pct
I

100

2000
300
100

t)
120

320

I: {I.YIT

5,28
7,05

VTOTAL

947,]i
8.731,11

L3t8,00
s67 ,67

1.688,51

Pct

2000

<)7

1.058,00
1o.546,67

Pct

720

5,66

4.072,80

Unid
trIúd

t3
60
50

3,56

4624

4,64

)78.40

Lrnid

150

5,05
7,06

?51

11

Unid
Lrúd
Kg

360
180

3,t4

2.541,60
565,80

I00

5,67

567,33

Kg
Kg
Kg

180

5,Sl

300
-LÓ\J

6,16
J,OJ

250
230

3,05

1.064,40
1.849,00
1.582,00
1.940,00
700,73

360

4,80

1.728,00

l0

22,64
6,85

679,20
8.900,67
2.156,67
1.631,60

KC

tlnid
llnid
Iinid

7,76

Pct
Pct

1300

500

5,11

Unid
Unid

720

5,05
3,62

IInid

180
180

uúd

180

668,40

7,05

1.269,00
933,60

Unid
Unid

180

5.19

I80

rnÍd

]0

4,34
4.89

Unid
Unid

50

2,90

300

492

50

7,26
0,87
9,28
2,43

t

Pct
Kg
Pct

Unid
Pct
LInid

120
120

280

651,60

3,n

78I,20
146,60
145,00
1.476,00
r13,t7
104,00
1.11t,20

680,40
6./0,00
432,00
2.006,67

200
200
400

5ô)

lttu

4,59

918,67

LIrúd

400

t2,72

5.089,31

Unid
Unid
Unid

1300

5,13

6.669,00

UÚd
Unid

3,15
2,16

400

l

o)

1.169,33

150

9,20

1.380,00

Pil
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49
50

;l

C)vos - cart. c/30 unidades
Palito - cx c/100 unidades

Cx
Unid
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

1800

t2.75

400

1,05
3,72

27.944,00
420,00

57

Sardinha rnt3176u 34t
FÍgado Bovino Kg
Carne Sem Osso(Bife e MoÍda)
Carne Com Osso
Coxa e Sobrecoxa de Frango
Peiro de Frango
Frango

KC

800
600
900
900
900
900
800

58

Qr"úo

Kg

100

11,70

3.I70,00

59

Presunto

6.744,67

Alface

200
250

33.7)

60

\.45

861,67

6l

Ácelga

4,76
6,27

2.t95,67

6l

Repolho
Tomate

100
350

475,67

62

500

4,51

?

64

Cebola

Kg
Pct
Pct
Kg
Kg
Kg

350

Pimentào

KC

66

Pct
Kg

300

t,74

522,00

370
340

5,41

1.731,20

69

Pepino
Cheiro verde
Cenoura
Beterraba

200
160

],47
3,n
I1-)

1.214,50

65

1721,53

70

Chuchu

7l

Batata Inglesa
Batata Doce

5,06
3,45
6,05
3,59

52

5]
54

)-)
56

67
68

72
73

74
75
76

I'c

Abóbora
Melancia
Banana

77

Maçà
Maracuja

78

Abacate

79

Quiabo

80

Assadeira Retangular 40x28
Assadeira Retangular 40x30
Assadeira Retangular 55x38
Bacia de Plástico 13,5 L
Bacia de Plástico 17 L

81

82

8l
84
85
86
87
88
89

90
91

92

9i
94
95

96
97
98
99

Kg
Kg
Kg
Kg

Bacia de Plrástico 3,5 L
Bacia de Plásrico 4,6 L
Bacia de Plástico 8 L
Bandeja G
Bandeja L{
Caçarola 5 L
Canecào Álurúrio 2.3 L

Colher A]umÍnio G
Colher para Sopa
Deposito P
DeposÍto G
Concha M
Facas de Mesa

Frigideira M
P

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
I irúd

310

300
300

250
200
900
148

2\9

11,23

,1 0')

2.976,00

6.740,00
2t.528,00

v,n

15.939,00

I3,92

t2.528,00

10,56
1I,78

9.501,00

3,93

2,t4
4,01
12,90
5,41

L4)4,00

.)51

11

742,00
604,07

1.070,53
1.816,00
1.078,00

98I,67
428,00
3.630,00
1.909,69
1.292,99

100

4,t)

4t2,OO

I50

548,50

4
4
4

3,66
29,41
36,40

84,60

118,40

IInid
uIúd

I0

23.09

2r0.87

l0

32,01

320,10

LInid

10

50,00

Unid
Unid
Unid
T T.;I
Unid
Unid
uIúd
Unid

IO

5,00
7,49

l0

t220

t22,O3

17,31

86,55

LInicl

Urúd

5

]]7,7)
t45,60

74,93

t1^1

6C,15
121,91

4

30,48
8,60
1I,55

30

2,4t

LInid

IO

4,96

72,40
49,57

Uúd
Unid
Unid
Unid
tlnid

l0

7,ll
ll )a

89,I1

4
4

4

40
4
4

34.39

46,t9

71,10

2,52
22,80

100,67

26,10

104,41

9I,21

I
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100

Garfo de Mesa

l0I

Gaúo Trinchante
Garrafa Térmica lL
(raffata Ierrmca /)(] Ml

t02

l0l

-farra

104

lL

I05

Jatra2L

106

Jarra 3L
Lima pzra ÁÍiar Faca
lamina p/ Corte de Came

r07
108
109

Panela
Panela
Panela
Panela

ll0
111

12
lt3
14

Peneira

Pressao 7

M

120

Pano Multiuso

l2I

Copo
Copo
Copo
Copo

t22
123

124

Descartável
Descartável
Descartável
Descartável

100,13

lM

l00ml
l50ml
l80ml

15,21

60,85

42,96

859,13

l5

20,89

l0

13,98

tI3.35
t3s,80

10

16,25

t62,53

l-Inid

10

17,08

IInid

4

42,]9

170,83
169,57

Unid

l0

t2,69

126,90

tlnid
llnid

3

44,91

734,73

4

36,19

t44,77

72.91
61,96

364,55
309,82

Ilnid

5
5
5
5

Unid

50

4,81

240,67

tlnid

l lnid

6,95

i4,71

5,90

,o

i,

5

7,91

Unid

5

á7e

39,55
11 01

tlnid
trnÍd

40

5,97
29,08
4,88

238,93
290,83
146,50

10

Unid

30

Cento
Cento
Cento
Cento

200
200

)oo

597,33

1,61

322,67

254

4,19

i.048,13
1.126,67

200

5,61

t75
t26
t77
D8

Papel Toalha

Unid

100

t,55

Guardanapo

tlnid

200

lilcool Liquido

t.rnid

t44

6,Il

879,16

Sabao em Pó

3.680,00

2,89

Unid

)1§

t.t76,67

t32

Saco para

500
500
500

1010,33
1.085,00

131

Água Sanitária
Saco para Lixo 30 L
Saco para Lixo
L

300
350

12,27

129

IInid
llnid

6,97

3.485,00

ll3

Dc

400

5,0I

7.OO7,67

I30

Lixo

250M1

4
20

Uúd
Ilnid
tlnid

Unid
Unid

jL

119

L7
Il8

Vegetais

L

Prato
Pregador
Ralador Inox
Filme PVC Transparente
Luva Térmica

I16

e

Alumlnio 6 L
Panelaço Alça 4.3 L
Pressào l0 L

Papeiro 2.3 ou

115

Unid
I rnid
Unid

OL

Ilnid
tlnicl
Unid

São

ELIZA
Pregoei

ARAÚIO LIMÁ

555,31

474,67

Bernardo(MA),03 de fevereiro de 2020.
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PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA fl§T0;
ESTADO DO MÂRANHÃO
CÍ{PJ: 06,125.389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO NA . -. -.

Contrato

Do -----

-- -

-.- - -.-

----

-- CPL. PMSB/MA

- CPL- PMSB/MA

CONTRATO QUE ENTRE Sr FAZEM, DE UM rÁDO,

A

PREFEITURÁ MT]NICIPAI DE SÀO
BERNARDO/MA E DO OUTRO lÁDO A EMPRESA: --

A PREF[.fl UFIA MTTNICIPAL Dt sÀO BERNÁRDO, l)essoa Juridica dc l)rrerro
Púbiico Intemo, inscrita no CNPJ ne 06.125.389i0001-88 , com sede na Pça Bemardo Coélho de Almeida 862
- Centro, SÁO BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, nesre aro, representada por,
residente e domiciliado na cidade de -----------.---.. ----------, to uso de suas
atribuiçoes legais que lhe conÍere poderes para celebrar com a empresa
--------,neste ato representada
Inscúta no CNP-I: -. estabelecida ---pelo
RG:
CPF:
residente e
domiciliado na Rua
- doravante denominada CONTRATADA, tcm enrre
si justo e pacruado, nos termos contidos na proposta objeto do PP na -------------------, e PROCESSO
ADMINISTRATIVO N
que se regerá pela ki n.q 8.6ó6191, mediante as cláusulas

------------------------0----------------

-------

e condlçôcs seguintes:

CIÁUSUIÁ PRIMEIRA - DO OBJETO C) preseíre CONTRÁTO rem pür bas. legal o PROCESSO
ADMINISTRATIYO Na ---------- CPL PMSB. tcndo por objuo
Intcgram o presente confrato, indcpendentemcntc de rranscriçào, o Edital seus anexos e a
Proposta da Contratada. ConÍorme prcccifuar o artigo 55 inciso XI de vinculacao ao edital dc licitaÇào ou
termo que a dispensou ou ilexÍgiu, ao conútc e a proposta do licitante vencedor.
CTÁUSUIA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor global pcla aquisiçao do objeto contratual é de

-----),

gu" ínclui os rributos. encargos, ftete ou despesas de qualquer natureza que

incidam sobre o objeto do contrato.

CIÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da conrrataçào da presente
licitaçâo correrào por conta de Recursos:
Dotaçào Orçamenttuia:
10.122.0050.2054.0000 - N{ANU]'ENÇÀo D^ sEC. DE SA(rDt:
339010-000 - \tateúal dc Consumo

lo.lot.ot4o.lo15.0o0o- MANUTENÇÀo Do FTJNDo MLTNIcIPAL DE SAÚD
319010-000 - Material de Consumo
10.301.0140.2072.0000 MANUT'ENÇÀo Do
l39OlO.0OO - lr{atcrial de Consumo

cLq.suIA QUARTA

PAB FIXO

- DOS ACRESIMOS E SUPRESSOES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçocs confratuais, os acréscimos ou supressÕes
que se fizercm necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco)
por cento do valor inicial aruali:ado do contrato, em observância ao art. 65 § la da Lci 8.666/93.

I
I
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PROCESSO
I

I Çt-oo \o

MODALIDADE

PREFETTURÂ MuNrcrpAL oe sÃo e
ESTADO OO i,ieX,efXÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

crÁusurAeurNTA - Do pRAzo

t?

l)-

{i§

DE \TGÊNCrA

--.-I.--.-----,
podendo ser prorrogado, após manifestaçao das partes envolüdas, mediante Termo Aditivo, conformc
artigo 7, inciso I, da Lci no 8.666/91, c suas alteraçôes.
O presente conrrato entrará em ügor na data de sua assinatura e findar- se-â no dia ---------I----

CúL,SLILA SErIA - DA FISCATÁZAÇÃo
A Éscalizaçao do Conrrato seÉ efetuada por sewidor designado pela Secretaria de -----------.-----------que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessáúo à regularizaçao da falta do fomecimento
observando, bem como propor a aplicaçao das penalidades pr€ústas deste instrumento.

CúUSUTÁ SÉTI]!{A - DO PAGAIUE].JTO
O pâgâmentü sera efeuado após ãpresenuçaú da Nota flscal correspondent€ aos produtos adquhldÕs já â
Nota Fiscal deve está deüdarnente atestada pelo Setor Competente e será eferivado no pra:o de até 30
(trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - os pagarnenros, serào credirados em nome da CoNTRATADA, mediante
rransferêncra bancana em conta corrente da CONI RÁTÁ,DA cio Banco
-..---, Agcrrcta
------------ Comta coÍÍenÍe --------------, uma vez satisfeitas as condiçoes estabelecidas neste Confrato.
PARÁGRÁFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissào ocorrida na documentaçào ffscal será morivo de
correçào por parte da CONTRÁTADA e haverá, em decorrêncÍa, suspensào do prazo de pagamento até
que o problema seja definitivamente sanado.
PARÁGRÁFO TERCEIRO

- A cada pagamento realizado, a CONTRATADA

deveú comprovar sua

regularizaçao fiscal e com o Fisco Fcderal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprcvaçào seni feita mediante apresentaçào de Cerúdao negativa de debito - CND. Bem como, manter
conformc artigo 55 inciso XII da obrigaçao da contratada dc mantcr, durantc toda cxccuçào do conErato,
em compaúbiüdade com as obrigacôes Dor eles assumidas- todas as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitaçao.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE NàO pagará juros de mora por arraso no pagamento,
cobrado arravés de documentos nao habil, total ou parcialmente, bem como por moúvo de pendência ou
descumprirnento dc condiçôes contrárias.

CúUSULÁ otTAVA - Do REAIUSTE
O valor do presente Conrrato só podeú scr reajustado durante o prazo de sua
autori=ado pelo govr:mo Fcderal

se

houvcr trumento

CLÁUSUIA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRÁTANTE
A CONTRÁTAIiTE obrigar-se-á:
a) Acompaúar e üscalizar a execuçào do contrato;
ào que será responsável
b) l)esignar um servidor da Secretaria Municipal de
pelo acompanhamento c fiscali.:açâo da execuçào do objeto
presente contrato. Ao
servidor designado, compctÊ entrc outras obrigaçocs, vcrificar a quüda«le, inüolabilidadc
das embalagens, estado de conservaçào e validade dos produtos, anotando em regisüo
própúo todas as ocomcncias relacionadas a execuçào do contrato determinando o que for
necessiário a regularizaçao das Íaltas ou defeitos obscrvados;
Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitaçào escrita

c)

da CONTRÁTADA, informaçoes adicionais, para dirimir duúdas e orienta-la cm todos os
casos omissos;

I
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d)

As decisors e proüdencias que ulrrapassarem as competências, do representante
a seus superiores em tempo habil para adoçao das medidas

deverào ser solicitadas,
convenientesl

e)

Receber o objeto do conrrato na fomra do

aÍ.

71, inciso II, alÍneas a e b da

Iri

8.666193.

CIÁUSUIA DÉCIMA - DAS oBRIGACoES DA CoNTRÁTADA
O presente ConEato nào poderá ser objeto de cessào ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:
a) Entregar os serviços objcto deste contrato mediante emissào de Nota de Empeúo ou
Ordem de Serviços e cronognula de ennega fornecido pela Secretaria Municipal de
.ê.dministraçlo. em essita cl;ser..,ànci: 3 su: propostt ç ac .Anexo \/1. ob:cn'ando :

qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Adminisrraçào MunÍcipal na localidade da prestaçao
clo serviço para representá-lo na execuçào clo contrato e prestar esclarecimentos
necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execuçào do
fornecimento,

d) Observar

e a Secreuuia Niunicipal de Administraçào, quanrio solicirado;
o horário do expediente adminisrrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00

como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato c sr:rviços, de segunda a
sexta-feira.
e) Cumprir fiehnente o cstabelecido nas clausulas e condiçôes do prtscntc conrraro e de
seus documentos integrantcs, com observância dos rcquisitos, bem como da legislaçao em
vigor para perfeita execuçào do conrtato;
f) Arcar com todas as despesas, eÍgidas por lei, relativas ao objcto do contrato

respondendo pelos encargos rrabalhistas, preüdenciários,
execuçào do confrato e outros correspondentes;

g)

Responder pelos danos causados diletamrnte

a

e

comerciais resultantes da

adminisnaçào

ou a

terceilos,

clccorrcntes de sua culpa orr dolo na execução do contrato nào excluindo ou rt'du:inclo essa
responsabilidade em faer da fiscali=çào ou acompanhamento eferuado lxla Secretaria

Municipal de Administraç ao;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em p:ute, o objeto deste
contrato em que sc veriÍicarcm úcios, defeitos ou incorreçôes resultantes da cxccuçào.
\-1,/1JL' lf-\ t-rL\-r rrl/1 I I\l-rlr-lt\f1

' L,,/l.J r r.\/1LILr/1l-,tJ

O descumprimento, total ou parcial, por paúe da COIiTRATÁIIÁ, de qualquer das

obrigaçÕes ora
estabelecidas, sujeitaní a CONTRÁTADA as sançôes preüstas na I-ei Federal na 8.666/91, aplicando nos
a$igos 8I a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustiÍicado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA, à multa cie mora conespondente a 0,1% (úes centésimos por cento) ao dia, sobre o valor
do fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento).

tcúor a
NTRATANTE poderá,
PARÁGRAFo SEGUNDo - Além da mulra indicada no
garanrida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de
total ou parcial do
Contrato, as scguintcs sançôes
a) Advertência;
t
b) Multa de l0 % (dc: por cento) sobre o valor do
c) Suspensâo temporária de parúcipaçao em licitaçao impedimento de contratar
com a adminlstraçào, por prazo nào supcúor a 02 (dois) anos;
d) Declaraçao dc inídoncidade para licitar ou conrratar com a Administraçao Pública
,.-^""^t^

-,'"n"""r..m

nc mnrivn< r{.'t..rmihrntê..1.

hlhi^ô^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ÉSTADO DO MAR,ÂN'iÀO
CNPJ: 06.125,389/0O01-88

DADE

7

VISTO;

e) As sançoes preüstas nas alÍneas 'a", 'c" e 'd" podcndo ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea'b".

PARÁGR{FO TERCEIRO - Após a aplicaçào de qualquer penalidade será feita comunicaçào escrira à
CONTRÁTADA e publicada nojornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluÍdas
os casos de aplicaçao das oenalidades de advcrtências e multa de mora.

CúSUTÁ DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÀo
A inexecuçào total ou parcial deste contmto enseja a sua rescisào, com as conseqüencias conüaruais e as
previstas em lei.
r.nnctítrrpm

mnrirrne ncm â ra..icà^ âêcrê a^nrr.r^'

a) , o nào cumprimento dc cláusulas confraruaÍs, especificaçôcs, pmjôtos ou pra.zos;
b) - o cumprimento iregular de cláusulas contratuais, especificaçôes, projetos e
prazos;
c) - a lenridào do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, do serviço ou do fomecÍmento, nos prazos
estipulados;
d) - o arraso injusrificado no inicio da obra, sewiço ou fomecimento;
e) - a paralisaçao do fornecimento, sem justa causa e préúa comunicaçào à

CONTRÁTANTE:
f) - a subconrrataçào total ou partial do seu objeto, a associaçào da CONTRATADÂ
com outrem, a sessào ou fransferência total ou parcial, bem como a fusào, cisào ou
incorporaçào nào admiridas no edital c no conhato;
g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidor a comissào
designada para acompaúar e ffscúzar a sua execuçào, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Administraçao;
h) - o cometimento reiterado de f,dtas na sua execuçâo, anotadas na forma do § la do
afi. 67 desta ki Federal na 8.666/931

i) - a decretaçao ou a instauraçào de insolvência ciúl:
j) - a dissoluçao da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteraçao social ou a modificaçào da firalidade ou da esturura da
CONfRATADA, que prejudique a execuçào do conrrato;
l) - razoes de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento, jusrificadas e
cleterminaclas pela mádma autoridade da esfera adminisEativâ a que está suborclinado
a CONTRATANTE c cxaradas no proccsso adminisrrativo a quc se refere o conrrato;
m) - a supressâo, por parte dâ CONTRATANTE, compras, acarretando modificaçao do
valor inicial do conhato além do limite permitído no § lo do art. 65 desta lei;
n) - a suspensào de sua execuçào, por ordem escr{ta da CONTRATANTE, por prazo
supeúor a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
pclturbaçàu ü or'dcrrr hrt!'Lrra ou Buclrà, otr ailda por lepctidas suspcirsücs que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagarnento obrigatório de indenizaçoes pelas sucessivas e contratualmente
impreüstas desrnobilizaçOes e mobilizaçOes e outtâs preústas, assegurado a
do cumprimento das
CONTRÁTADA, nesses casos, o dircito dc optar 1--la sus
obrigaçoes assumidas até que seja normali:ada a
dos
entos deüdos pela
o)
o atraso superior a 90 (noven
s salvo em caso de
CONTRATANE decorrentes dos fo
ou guerra, assegurado a
calamiclade pública, grave pemrrbaçao
optar
pela
su
rimento
de suas obrigaçoes
CONTRATADA o dÍreito de
até que seja normali:ada a siruaçào;
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÂO BERN
ESTADO DO MARÂi{HÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

I

VISTO:

PARÁGRÁFO PRIMEIRO Os casos de rescisào contratual serào formalmente morivados nos autos do
processo, assegurando o conrraditóúo e a ampla defcsa.
PARÁGRAFO SEGUNDO A rcscisào deste ConEaro poderá ser:
a) determinada por ato unilateral c escrito da Administracao nos casos enumerados
nas alÍneas 'a a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitaçâo,
desde quc haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislaçâo.
/.-r

ÀcrtÍ

^

Í\E/-rf,í^

1_r:Dr^Errr

^

r\/\

r, Ea-EDr

r, ÊNr-r^ Í\/.\c rrD^Í\r rr^e

Os seMços dev'erão ser enüegues conforme Cronograma cÕnstante nos anexos planilhas orçám€nurias,
parte integrante deste.

'-

pARÁCnAfO PRIMEIRO - O objeto do contrato

será recebido conforme Cláusula l)écima. sendo que os
serviços que nào satisffzerem as condiçoes citadas na proposta e no edital serào recusados e colocados a
disposiçao da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabeiecldos entre as partes;

-

A crirério da Prefeirura Municipal de SÀO BERNARDO podeú ser
concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeiçào pela 2a vez, o contrato
poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze)
dias corridos, sob o risco de incidir nas pcnalidades preüstas no Art. 87 da I-ei n' 8.666/93;
PARÁGRÁFO SEGUNDO

CLÁSTTLA

DÉCI\ú{ QLIINTA. DAS ALTERÁÇOES

Este contrato podeú ser alterado, com as deüdas jusriffcativas, no caso preústo no art. da Lei n' 8.666/91.

CúUsUtA DÉCIMA SErIA.

DA PUBUCAÇÀO
l)cnrro do prazo de 20 (ünte) dias, contados da sua assinamra, a CONTRÁTANTE providenciará a
'.,,L1:..^.À^
Puu,irdrdu

,.,l-/'-
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CIÁUSUIASÉTIMA - DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhao, seú

o competentc para

dirimir driüdas

ou pendências resultantes deste Conrrato.
E Dor estarem de acordo. depois dc lido c achado conforme. foi o presente insnxmento
lawaclo em 3 (três) via-s de igual teor e forma, assioado pela partes e testemunhas ab
SÀO BERNARDO(MA),

CONTRATÁNIE

CNPJ

(.(ri\ <AlAt)A
TESTEMIINHAS
lo

CPF

CPF

Plí
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PR0cEs$0_,fs:Loslsrü
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARÀNHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

MODALIDADE

VISIO:

ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROPOSTAS DE PREÇOS Licitação ne. OO9/2020

Modalidade: Pregão - Tipo: Menor Preço por ltem
üonsumidor: Preíeirura Municipai rie São Bernardo-MA.
Licitante;
CNPJ:

Telefone

Fax

E-mail
Endereço:
LDT

DESCRIçÃO DOS TTENS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

01
02
03

Estando

Qt,ANT

I

I

I

I

de acordo com os termos do

ato
convocatório e com a legislação nele indicada,

propomos os valores acima com validade da
propostâ de _
dias, com
pagamento através do Banco

C/C nq

no

de
-

de

o20

-

_

na

Agencia
Cidade de
Cidade-UF,

-j

VAI,OR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

por

Valor Total da Proposta: R$

de Entrega:Nome por extenso do representante

extenso). Prazo

legal:_

§

sP_

-(valor
RG

na.

CPF/MFr
CAR|MBO E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

nq._
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO

I

MODALIDADE P

?

.+,..,-,---.,

lftr0,

t

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA.
REF, EDITAL DE LICITAÇÃ0 PUBLICA
MoDALIDADE DE PREGÃo Nn. oo9/zo2o
- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, ábaixo assinadoS nórlteamôs e credénciámos ó (a) Sr (a).

nq.

portador(ãJ do

R.G

a nos representar junto a

PREFEITURA
/SSPMUNICIPAL DE SÂO BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e Documentos

CPF nq

de Habilitação para o Pregão Presencial Ne.
marcado para o dla
às 08:00horas, o(a) qual tem amplos poderes para rêpresentâr a empresa outorgante,
formular ofcrtâs c lanccs vcrbais, ncEociai preços, dcclarar a intenção-/2020,
dc interpor recurso, renunciar ao
-/-/2020,
Complementares

direito dê interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
esslnatura do representante legal sob carimbo RG; CPF: CNPI/MF da empresa.

-/J-

OBS. Deverá ser reconheeida a

firma em caso de representação por meio de prccuração particular.

Assinatura do Representante Legal sob
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa

LocãI,

l

i
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO
CI{PJ: 06.125.389/0001-88

iRDO ODALIÍiAOE
VISTO

I

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÂo (Empregador Pessoa

lurÍdical (papel timbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA.

Rei Edital de Licitação na Modalidade Pregão
N4.009/2020 - Tipo menor preço por item.

A

sediada

por

Município/Estado

na

intermédio

de

nq

inscrita no

Bairro
seu representante legal

CNP| nq.
CEP _
o (a) Sr.(a)

q( D
portador da Carteira de ldentidade
ne
abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no
e do CPF nq.
Ediai de Pregâo Presenciai n!.009/2020, DECLARÁ, sob as penas da Lei, que

-

- Esuí ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do arL 7e da Constituição Federal e
inciso V', Arc 27 <ia Lei 8666193, com reiação determinada pela Lei n!.9.85471999.
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadüal exercendo
funções técnicas, comerciai' de gerencia, administraÉo ou tomada de decisão, (inciso III, do art.90 da Lei
8666/93 e inciso X, da Lei Complementar na. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de
habilitação, na forma do § 2', art

v

32 ,

da Lei no-.8666/93;

obs.: No caso de micro-empresa e empresa rie pequeno porte que, nos term
alguma restrição na documentaçáo referente à regularidade fiscal, esta d
ressalva, na supracitada declaração.
l,ocal e data

Assinatula du Repr-esenüute Legal sob cat'itrtbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa

006, possuir
nada, como

PM

.FOLHA

NO

I

/o

PROCES§O
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CNPJ: 06.125.389/0001-88

ALIDADE
VISTO:

ANEXO V
REQUERIMENTO DE EENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DTCLARAÇÂO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(Lei Complementar 123 /2OO6.j
TU,

e do CPFIMF

n!.

poru<ior
. representante da

(a,; da Carteira rje irienri<iade R. G. n?.

empresa

CNPJ/MF

solicitâmos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENo PORTE,
quando da sua participação na licitação, modalidade de Pregão Presencial ne _/2020, seja dado o
tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar ne.
nq

123 /2006.

Dêclàrãmós ãlnalã. ouê nâô êxlsté ouãlouér lmúedlménto eítré os oÍévlstos nos lnclsÕs do § 4s do
artigo 3e da l,ei Complementar Federal ne. 123l2006.
Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Juntâ
Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou empresa de Pequeno Port.

-de
Assinatura do representante le
RG:

rPE /lríF

CNPI/MF da empresa

m
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PREFEITURÂ MUI{ICIPAL DE SÃO BERN
ES-IADO DO MARÂiÚHÃO
CNPJ: 06.12s.389/0001-88

ANEXO VI

(MODELO DE DECLARAçÃO DANDO CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE

HABILITAçAO)

que cumprimos
Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão na.
-/2020,
plenamente os requisitos de habilitaÉo exigidos para participação no presente certame.
Local e daG

Assinaturâ e Carimbo Representante Legai

