
|,Iú .FOLHÀNO

PROCÊS

oDEEEtÍt to l MttNlato^t t\E ALiDADE
ESTADO DO MARÂNHAO

r MY^ eL^rrÀ^
CÍ{PI: 06.125.389/O00r-88

EDITAL DE LICITAÇÀO
SISTEMA REGI§TRO DE PREÇOS

MODALIDADE PREGÀO PRESENCIAI. SR} N'OIE/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2O2OO2OO1

íContrrtação, de empresâ pârâ fornecimento de material permenente, eletrodomesticos e utensílios de cozinhas,
âtrâvés do SISTEMA DE REGISTRO DE PRf,ÇOS, destinâdos âo atendimento dâ Secretâriâ de Saúde da
Prefeitura Municipais do Município de São Bernardo - MA).

ABERTURA: 27 de fevereiro de 2020. às 09:00 hôras.
Sala da Comissão Permanente de Licitação Na Pça Bemardo melho de Almeida 863 - Centro - São Bemardo-Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, alravés do PÍegoeira oficial designado pela Portaria de
janeiro de 2020, toma público, para coúecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatório, na
modalidade PREGÃo PRESENCIAL SRP- PARA REGTSTRO DE PREÇO, tipo MENOR PLEÇO UNITÁRIO, o
referido Pregão será regido pela Lei n" 10.520, de 17 dejulho de 2002, regulamentada pelo Deffeto n" 3.555, de 08 de
agosto de 2000, alterado pelos Decretos n' 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e Lei Complementar no. 12312006 e pela
I ôi no e <ÁÁ á- a 1 ,l - i,,-L^ .l- 1 oô1 ",,k"i,li-.i.'. --i^ - ^i-ã. --1. " -^-,1; -Â-" - --;-Â-.i-" -"i.L-l-^i Á." --"1- -.1ií.1

Os documentos de credenciamento, a declara@o de atendimento aos requisitos de habilitação, a pÍoposta de preços
(envelope I ) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entÍegues no endereço acima citado, até às 09:00
horas do dia 27 de fevereiro de 2020, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente naquela
data, ocasião em que se dará inicio ao credenciamenlo dos licitantes e aos demais pÍocedimentos pertinentes.

I - D0 0BJETO

LI O presente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de empresa para fornecimento de material
peÍmanente, el€trodomesticos e úensilios de çozinhas, através do sistema de registro de pÍeços, destinados ao

atendimento da Secretaria de Saúde da Preibitura Municipais do Municipio de Sâo Bernardo, Estado do Maranhão.

2 I)oS ANEX0S

2.1 - Fazem parte integÍante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementares entÍe si

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Formulârio Padrão de Propostas de heços;
A tÀU lll - Modelo de ( ana de LÍedencramenlo,
ANEXO lV - Modelo de Declâração (Empregador Pessoa Jurídica);
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP
ANEXO \,1 Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitação;
ANEXO Vll - Minuta de ContÍato.

J - D^ , 
^,l,lvl, 

õvdv

3.1 - Poderão paÍticipaÍ da presente licitaçâo quaisquer empresas legalmente constituidas, do ramo de atividade
compativel com o objeto da licitação, mnforme o item 6 - Anexo I - Termo de Referencia e que se apresentârem, ate

às 09:00 hoÍas do dia 27 de fevereiro de 2020 a PregoeiÍÀ eÍn sessão pública no endereço côÍrstante no preâmbulo

deste edital:
r! os doç!!-e"tc.s de qredenciameolo, c,!! sepaÍado dos e."el{'pes I e r'
b) a declaração de que atende aos requisitos de húilitação paÍa panicipar do presenle p
conforme modelo anexo, em separado dos envelopes I e 2;

c) a proposta de preÇos (envelope l),
d) os documentos de habilitaçâo (envelope 2).

ú

o licitatório,
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3.2 - Nôo poderio participar desta licitaçío as empresas:

3.2.1 - cuja falência tenha sido decretad4 em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em conúrcios de
empÍesas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.2 - que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer óÍgão da Administração Públic4 direta
ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei n' 8.666/93, salvo as já reabilitadas.
3.2.3 - e vedada, a partir da habititação, a manutenção, âditamento ou pÍorÍogação de contrato com empresa que venha
a contratar empÍegado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha ret4 colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, do poder público municipal.
3.2.4 - empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Emnômicas) compatível com o objeto
da licitação.

4 _ D0 CREDENCIATTENTO

4.i - iio iocai, ciara e hora in<iicados no preànbuio desre e«iirai e na presença rio Pregoeir4 será reaiizado o
credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a apÍesentação
dos seguintes documentos:

4.1.1 - Àto constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditiyo eventual da gerência
da sociedade, e demais que se achar peÍtinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando
,l- "^-i-á.á-" ^^--.-;-i. á- "^^i-1..1-" 6^. --Ã-. "^^--.-L..1^ Á- á^-.,'.--+^" .{- -l-i^Ã-. ,.1- .-,,"gw vDrtvwJ gv Jlsu

administrâdorcs, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamênte teúa poder pare tal, comprovando
esta capacidade juridica,

4.1.2 - Procuração psrticular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser utilizado o modelo anexo
a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente qusnto à formulação de lances verbais
e a praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão acompanhada. conforme o caso. de um dos documentos citados

nosubitem4l l:

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento mmo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apÍesentação de

Certidão expedida pela Junta ComeÍcial, nos termos da InstÍução NorÍnativa n' 103 de 30 de abril de 2007, expedida
pelo Departamento Nacional de Registro de Comercio DNRC, a Ceíidão SimpliÍicada e especilica do ano em
exercicio exigida somente paÍa microempresa e empresa de pequeno poÍte que teúa intenção de comprovar seu

enquadramento em um dos dois regimes ou úiliz^r e se beneficiar do tratamento diferenciado e favoÍecido na pÍesente

liciiação, na forma do disposto na Lei Complementar no 123, de l4ll2t2Oo6, COM DATA DE EMTSSÃO A PARTIR
DE MÂIO DE 2OI I,

4.1.4, Parfi {ins de conlrrmação de poderes para subscrevàla, ou ainda c,opia de faslâdo de procuração por instrumento
público, na hipótese de Íepresentação por meio de prepostos;

4.2 - O representante da licitante pÍesente à sessão deverá entregar a Pregoeira o documento de credenciamento
juntamente com a Íespectiva cedula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa atualizado, bem como a declaração

de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de

Habilitação" .

i..i' - vS üüiiinieiiiüs iiCúC§§ériú§.iú tiiiüçiiliórircrlu truuq4ú 5çt óPtes!t,!ê\ru§ çu uttéur4r, u§ qu.rls rcrêu Pêr!ç su
processo licitatório, por qualquer processo de ópia desdc que autenticada por cartóÍio competente, ou mnferido por

membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão de licitação. ou
imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

licação em órgão da

4.4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente u para se nome
áô rênrêcênrâáô dcsde mre crúôri7âÍiô rrrr donrmentn ílê hâhilit
interessado representando mais de um licitante.

4.5 A não apresentaçào ou incorreção de qualquer documento de assim o não comparecimento
do licitante ou de seu repÍesentante legal à sessão, inviabilizará a partici do (s) licitante (s) no certame. Neste

:r j
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caso, o (s) portador (es) ôs envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubÍicaÍ documentos
ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos,
ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso. dentro de quaisouer dos envelopes (l ou
2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abriJo e retirá-la. lacrando-o em seguida,
uma vez que citado doqrmento s€ encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrit4 para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.7 - recomenda-se que todos os Íepresentantes dos licitantes permaneçam na sessão âte a conclusão dos procedimentos,
inclusive assinando a úa respectivao sob pena de decadência do direito ao recurso.

4.t - Após o credenciamento, a Pregoeira declarará a abertura da sessão e úo mais serão admitidos novos pÍoponentes

Y 5_DÁ PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 A proposta de preços deverá:
5.1 .l - seÍ apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte externa dizeÍes como os seguintes

Á Pregoeha fu Prefeitura Manicipal de Sdo Beraulo
hegão hesencial SW n' 018/2020
hcccfft,,ldn:::iÍts§'.'c n'. 202002001
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS (rozào socisl ou noma comercisl do licitante e endereço)

5. L2 preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de edi@o elarônica de textos;
b) atender às especificações minimas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo l;
c) conter marca em todos os itens. a cota€o de preço unitário e slobal em rea[, incluidos todos os impostos, taxas e

demais encaÍgos peÍtinentes;
d) estaÍ dalada e assinada por pessoa juridicamente habilitada, de aceitaÉo tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro eslabelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal

refeÍent€ a execução do serviço ora licitado, indicaçâo essa, indispenúvel para efeito de empenho da despesa e
realização do pagamento nos termos deste edital;
5.2 Não será aceita oferta de produto com caÍacterísticas diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.
5.3 - A apresentação das propoías implicará plena aceitação, por paÍte da licitante, das mndições estabelecidas neste

edital.
5.4 - os pr@s apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compr€ender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais corno impostos, taÍifâs, taxas, frete§, segums

etc.;
c) a tatta de assinatura e/ou rubÍtca na proposla podera seÍ suprida pelo representante legal da licitante no curso da

sessão.

d) havendo divergência entre valoreypercentuais gÍafados numericamente e os grafados por extenso, serão

considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoajurídica (agênch, coÍúa correnle e banco). A falta de tal infonnaSo, poderá

ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame,
).t Ú pi <ii^) úç P'utNsró sçr4 uç uw \§çà§çx!d, utô, d Pótur uê ué.4 !^rtr
5.ó - uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cáncelamentos, r€tificaçõ€s dc valores, alterações ou
altemativas nas condiçõeVespecificações estiputadas. Não serão consideradas as propostas que conteúam entrelinhas,
emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;
5.7 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste
14.6 e 14.7 deste edital, impticará na desclassiÍicaçào do licitante.

ó _ DA IIABILITAÇÃO
A hegoeira da PreÍeitura Municipal de Siio Bernudo
Pregiio Presencial SRP n'01E/2020
Proces$ AdmitistruÍivo n'. 202002001

as condições no subitern
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Envelope 2 - HABILITAÇÃO tado sociol ou nome comcrcial do liritante e endueço)

6,1 - Todas as licitantes. inclusive as microempresas de Dequeno porte, deverão apresent a documentação de
Habilitação que deverá ser entÍegue em 01 (uma) via no ENVELOPE N 02, devidamente fechado e rubricado no
fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

6.2 Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeira procederá a abertuÍa dos envelopes contendo os
documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor pÍoposta, procedendo a sua habilitaçâo ou inabilitação.

6,3. - R€letivos à hâbilitâção jurídicâ:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
bF Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ammpanhando de documentos de eleição de seus administradoÍes;
b.l) os documentos em apreço deverão eslar acompanhados de todas ss &ltêÍsções ou da consolidaçõo respectivs;
b.2) Certidão Simplificada e Específica da JUNTA COMERCIAL
c) - inscrição <io aro consrturivo, no caso de socie<iarie civii, acompanhada de prova de direroria em exercicio,
d) - De€reto de autorização, em se truando de empÍesa ou sociedade estrangeiÍa em fiincionamento no pais, e ato de

Íegistro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir
e) - Alvará de localização e funcionamento emitido pelo Poder Executivo Municipal.

6.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal
-\ D-^.,^ .l^ I-.^-i^â^ ^^ r^..1^.i.^ I\1"^i^-.1 Á- D-""^." I".lái^^ /a\rDI\'

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver rclativo ou sede da
licitante, peÍtinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
c.l.) faz pane da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

o Certidân Cnnir rnte de Tribrrtos FeíleÍâic e or rântô à Divide Ativa da I Inião

c.2) laz parte da prova de regulaÍidade para com a Fazenda Estadual:
. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)
. Certidão Negativa de Insoição na Divida Ativa.

c.3) faz pane da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
o Cenidão quanto à Divida Ativa do Municipio
. CeÍidão Negativa de Débitos Fiscais relati"os an t ibrrrn l§§ÔN

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

e) CNDT ' Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimênto à Lei 12.44012011 e à Resoluçâo

Admiristrativâ n" 1.470/2011, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalhq www.ts.jus.br/certidão,
atualizado o art.29. V da Lei 8.666/93.

6.3.2. QUALIFICAÇAO TÉCNICA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e em caracte sticas com o objeto

direito público ou privado,da licitação. mediante a apÍesentaçâo de atestado fomecido por

devidamente reconhecida firma em cartório e acompanhado de nota fi

6,3.3 Relativos à qualificação econômico-fi nanceira:

J

a) Certidâo Negâtivâ de Fâlência e Concordrta erpedidâ pelo distribuidor dâ sede dâ
patrimoniâ|, €mitida até 60 (sessenta) dias antes da dâtr de entrega dos €nvelopes'

b) Balanço Patrimonial e demonstrações conlábeis exigiveis nos termos da lei, que comprovem a

do licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.

ou de exec uçâo

financeira

f) O balanço deverá estar assiÍlado poÍ profissional devidament€ regulâÍjuúo so seu conselho de Classe e se âpresentâr

conforme abaixo: e comprovar a boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de indice
financeiro. utilizando a fórmula abaixo, cujo o resultado deverão estar de acordo com os valores estabelecidos:

dica
ve

rl
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ILC= Ativo Circulante à 1,0
Passivo Circulante

ILG= Ativo Circulante + Realizável a Lonso Prazo à 1.0

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

f.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:

I - publicados em Diário Olicial ou;
Il - publicados em jornal de grande circulação ou;
lll - registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou
IV - ú ópia do Li!'Ío DiáÍio autenticâdo peta Junta Comercial da seie ou domicilio da licitante, na forma da IN no

65 do DepartâÍn€nto Nacional do Regisro do Comercin - DNRC de 0l de agosto de 1997. aÍt. 6". acompanhada
obrigatoriamenÍe dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, paÍa mtejo
peio Pregr.reir4 irca dispensada a inciusão na riocumentação rios seus Termos de Âbenura e tie Encerramenro rio Livro
em questão.

f.2) Quando o balanço patrimonial estiver encerado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação dos documentos,
poderá apresentá-lo arualizado arÍaves da variação da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) do mês do enc€ramento,
devendo indicar a data da atualização.

13) As cmprcsas com mcnos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigência deslc item mediante apresentaçâo

de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

i4) Aos demais tipos societáÍios, I Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentaçõo da ópis do termo de abertura
e de encenamento do liwo diá,rio, devidamente registrado pelo órgão de registro de Comércio, onde é extraído o balanço
patrimonial- para fins de comprovação das informagões

g) Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA. de acordo com o art 1'do decÍeto no

21.04012005, 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 Federaçào, terá que apresentaÍ a certidão simplificada
da Junta comercial do Estado, sede da empresa.

h.1). Deverá conter o Selo da habilitação Profissional - DHP e/ou anexar o Certificado de Regularidade

Profissional, expedida pelo Conselho Regional, e dentro de sua validade.

h,2). Termo de abertura e encerIame to

ô.J.4 - Us itcrlantes tbrnecedores deverao anexâÍ no envelope de Habrlrtaçao (Documentaçao ( omplementar).
declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:

a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do AÍ. 32 § 2', da Lei 8.ó66193

(modelo anexo)
a.l) No caso de micÍo-empresr e empÍesa de pequeno pone que, nos termos da LC 12312006, possuir alguma resrição
na docrrmentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração;

Úi ,ççiiUA qúc iiôú Fússiji çiii §çs qij.iúiÚ uç Pç55uót eulPrçé4uu \§, !u"t rttçrtus
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,

nos termos do Art. 7, XXXlIl, da Constituição Federal e An 27, V, da tÉi 8.666/93 (modelo anexo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo

funções de geÍencia, administração ou tomada de decisão. (modelo anexo);

6 4 - os doc','mentos nqqs53irins i hehilitacão dewerão sê,Íe- aÍ,ÍeseÍ'tada" lxrr q,la!c',ler cesso .le cÁnia Â!ltênticâ.1â

poÍ caÍtório competente ou publicação em órgão da imprensa o6cial, observados sem

validade, não poderào ser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta Comissão
o1i respectivos prazos de

I (
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6.5 - todos os documentos apÍesentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do CNPJ
e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguilte.

6.5.1 - se o licitante for a matÍiz. todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou;

6.5.2 se o licitante 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 teúa o recolhimento dos encargos centralizado, devendo,
desta form4 apresentar o documento comprobatório de autorizaçâo para a centralização, ou;

6.5.3 - se o licitante for a matriz e o tbmecedor do bem for a tilial, os documentos deverão ser apresentados com o
número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente,

6,5.4 - serão dispensados da apresentação de documentos mm o número do CNPJ da filial aqueles documentos que,
pela própria natureza" forem emitidos soÍneote em noÍne da matriz,

7 _ I)0 PROCEDIMENTO

7.1 - No di4 hora e local designados nesle instrumento, na presença dos interessados ou seus representaÍltes legais, O
Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, e os
envelopes conterdo as proposas de preços (envelope l) e os documentos de habilitação (envelope 2)1
'r, ,l--^i.,1. L^.. --.--1. ---L,,-,1^^,,'.^-.^ -/^.. ^,^-^d. "-.â^.-^-[,i.]^. ^-l^ D.-^^-i.. --l^ ^,,- "-.--^---,1.
que todos os interessados em participar da licitação estcjam no local designado l5 (quinze) minutos antes do referido
horário, bem como de proposlavdocumentação que não se façam acompanhar de repÍesentante do licitante devidamente
credenciado;
7.3 - sÉs a verificação dos documentos de credenci&menlo dos representantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à veriÍicação da conformidade das

nropostas com os requisitos estabelecidos neste edital com exceção do preco. desclassificado-se as inmmpativeis:
7.4 - no curso da sessão, dentÍe as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o aüor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços ate l0olo (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, ate a proclamação do vencedor;
7.4.1 a oferta dos lances deverá ser efetuada no momento ern que for conferida a palawa ao licitaÍrte, na ordem
decrescenle dos preços;
7.4.2 - dos lances ofertados não cúerá retratação;
7.5 - não havendo pelo menos três ofenas nas condições definidas no subitem anterioÍ, poderão os autores das melhores
propostas, até o máximo de tÍês, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos
(havendo empate nestâ condição todos paÍticipaÍão da etapa de lances verbais);
7.6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser

fiormulados de forma sueessiva, em valores distintos e decr€sc€ntes,

7.7 - O PÍegodtÍa convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqúencial, a apÍesentaÍ lances

verbats, a panrr do autoÍ da proposta classrtlcada de maior preço e os demais. em ordem decrescente de vaior:
7.8 - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, pâra efeito de ordenação das proposlas,

7.9 - câso não se realizem lances verbais poÍ todos os licitantes, será veriÍicada a confoÍmidade entre a proposta escrita

de menor preço e o valoÍ estimado para a contratação;
7.10 - o encerramento da etapa mmpetitiva dar-se-á quando, indagados pelo PÍegoeira, os licitantes manifestarem seu
qssr'r,i!ç§§ç çr" óPr

7.1 I - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, O
Pregoeira verificará a ocorrência do empate pÍevisto no item 10.5 deste Edital, para em seguid4 examinar a

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decid ivadamente a respeito;
7 . I 2 encerrâdâ a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, O à abertura do envelope contendo os

documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a

coldifôes 6.,rac!as no edita!,
para verifi do atendimento das

7.13 no caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a serão analisado ntos
habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e ssrvamente,

dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atanda à condições fixadas neste edital
m itante,

^i
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7. l4 - nas situações previstas nos subitens 7.9, 7.1 I e 7. 13, O Pregoeira poderá negociar diraamente com o proponente
para que seja obtido preço melhor,
7.15 - verificado o atendimento das exigências fixadâs neste edital, será classificada a ordem dos licitantes sendo
declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendoJhe adjudicado o objeto do c€Ítame;
7.l6 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de Habilitação",
durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certame). Após, as empresas poderão
retiÍá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que não se habilitarem para
ofertar lances verbais poderão, ao enceramento da sessâo, desde que não haja manifestaçâo de interposição de recurso
administrativo, retirar seus Íespectivos envelopes;
7. 17 - da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os licitantes
presente§.

8 - DO RECEBIMENTO
8.1 - De acordo com a ncc$sidcde verificeda pek SecÍ€tsria requisitante" ê scgui es do Anexo I : Tenno de

RefeÍência deste Edital

9. - DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - O Sistema de Regisro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à

prestação de serviços e./ou aquisição de bens, para contrataÉes futuras da Administração Pública;
9.2 - a Ata de Registro de Preços e um doçumento vinculativo, obrigacional, com as aondições de c{mpromisso para a

futura mntratação, inclusive com preços, especihcações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as
,li.Á^.:ôÂô" ^^-+i.1." --"r- i-e-,---+^ -^-.,^^-iÁ;^ - -.".-"---1i,,^" -.^-^ó-" ..1.,-i.t...

9.3 - órgão Gcrcnciador c todo órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços;
9.4 - órgão Paíicipante é todo óÍgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento licitatôrio
para Registro de Preços, bem como inlegrante ds futuÍâ Ats de Registro de Preços;
9.5 - o Orgão Gerenciador do presente RegistÍo de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bernardo, através da
Secretaria Municioal de Administracâo e setoÍ de Compras da Prefeitura Municipal
9.6 - o pÍesente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatuÍa e publicação da

respectiva Ata de Registro de PÍeços;
9.7 a existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contralações que deles poderão advir,
facultando-se a Íealizâção de procedimento espeçiÍico para a aquisição pretendida sendo âssegurado ao beneficiálÍio
do registro a preferência de Íbmecimento em igualdade de condições,
9.8 - este Registro de Preros, durante sua ügênciE poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração Pública

Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão paÍticipante do presente c€rtame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador. O quantitâtivo decorrente das adesões à ata de registro de preços nào

poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pÍeços para o órgão
gerenciador e para os órgãos paÍicipantes, independentemenle do número de órgãos não paÍicipantes que, desde que

devidamente compmvâdâ a vantâgem e o eumprimenlo das exigências da legislação !'igente;
9.9 - homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitada a ordem de

classllicaçao e a quantrdade de lomecedores a serem ÍeglstÍados. mnvocara os partrculares para assrnatura cia nta oe

Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso tbrmal de tbmecimento nas

condições estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade;
9.10 - a Ata de Registro de PÍeços poderá sofrer altera@es, obed
8.666/93.

disposições contidas no art. 65, da Lei

l0.l Esra licitação e do tipo MENOR PIIEÇO POR ÍTEN4 em eslri
do Deçreto n" 3.555/2000; 10.2 - serâo desclassificadas as propostas
edital:
10.3 será cônsiderada mais vantajosa para a AdministraÉo e, consequentemenle, classificada em primeiro lugar, as

nÍôÍtô{âs n,,ê saricfazendn a todaq as exicências e cnndicÀec íiêstê êílitâl ânrpsêntê ír rrccn mávimn aceitáwel nele

Administração
10.4 - havendo abso
o caso, A Pregoeira
L666/93,

luta igualdade de valores entre duas ou mais proposas classificadas, s os lances verbais, se for

isposto no inciso V do aÍ. 8o

que nào atendam as e\lgências e condiçôes deste

procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no 45 da Lei n'

l<
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10.5- será assegurada, como critério de desempate, preferência de contÍatação para as microempresas - ME e empresas
de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos.
10.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as proDostas aDresentadas Delas microempresas e emDresas de

pequeno porte sejam iguais ou até 570 (cinco por cento) superioÍes à proposta mais bem classificada:
10.5.2- omrrendo o empate, procedeÍ-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentaÍ nova propostâ
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresâ ou empresa de pequeno pore, na forma da letra "a' deste item, seÍão
convocadas as Íemanescentes que porventuÍâ se enquadrem na hipótese do subitem 10.5.1, na ordem classificatóri4
para o exercicio do mesmo direito,
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecido no subitem 10.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) nâ hiútesê dâ não-contrateção nos termos previstos na letrs "a" deste item, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedoÍa do certamei
e) o riisposro nesre irem somenre se apiicará quanrio a meihor oíena iniciai não river sicio apresenrada por rnicroempresa
ou empresa de pequeno poÍte;
10.5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este último,
e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitário.

11 _ DO DIREITO DE PETIÇÃO

I I.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para reccbimerto das propostas, quâlqucr pessoa poderá
tomar providênciâs ôu impugnar este instrumento convocatório, cuja petiÉo deverá ser dirigida a Pregoeira,
1 1.1.1 - caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatÍo) horas;
1 L 1 .2 ac-olhids a petição contrâ o ato convocatório, será designada nova data para a realizaç6o do cêrtame;
11.2 - declarado o vencedor do cename, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intençào de
recoÍÍer. com resistro em ata da sintese <Ías suas razões. ouando lhe será concedido o orazo de 03 (tÍêsl dias úteis oara
a apresentação das razões do recurso, podendojuntar memoriais, ficando os demais licitan intimados para

apÍesentar contra Íazóes em igual número de dias, que começarão a correr do término do
lhes assegurada vista imediaÍa aos autos;
11.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à or, Prefeita
N{unicipal, por intermedio do Pregoeir4 o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco ou, nesse

periodo, encaminhalo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, pÍazo,
I1.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos âtos insuscetiveis de aproveitamento;
I 1.5 - decididos os recursos e constatada a regularidade dos âtos proc€dimentais, a autoridade competente homologará
o resultado da licitação, e autorizará! respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores.
1l.6 a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do direito de

recurso e a ad.iudicação do objeto da licitação pelo Píegoeirâ ao vencedor;

12 _ DU PA<]AIVII,N i U

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos do contrato de fornecimento.
12.2 O pagâmento será feito através da funcional programática do exercicio

13. DÁS PENALIDADES

13.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará sujeita à
penalidades previstas no art. 7' da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. 86 e 87 da Lei n'. 8.666/93.

13.2 - A recusa do adjudicatátrio em atender qualquer convocação pÍeústa neste instrumento colvocatório sujeitará o
mesmo as penalidades, garantida previa det'esa em regular processo administÍativo, a
.ôm.êtêntê ílêstâ Prefcitrrrs À,{rrniciral a qahet

a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei;

sendo-

pela área

(
l

l
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13.3 - o valor resultante da aplicação da multa prevista será cobrado pela via admiaistrativa, devendo ser recolhida no
prazo máximo de l0 (dez) dias çorridos, a cortar da data de recebimento da comunica$o, ou, se não atendido,
iudicialmente. Delo rito e com os encargos da execuÇão fiscal. assequrado o contraditório e ampla defesat

13.4 - o licitante que ensejar o retaÍdamento da execução da licitação, não mantiveÍ a pÍopost4 comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude Íiscal, garantido o direito previo da citação e da ampla defes4 ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perduÍarem os motivos
determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação peÍante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fomecedores do Municipio;

13.5 a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.I acima, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuizo das sanções previstas acima" sendo facultado a Secraaria de Administração da Prefeitura
Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, paÍa pÍestaçâo do serviço ora licitado ou
revogar a licitação.

ij.ó Denrais penaiiciarieísangies sujeiras para quem <iescumprir quaisquer con<iições ou exigências desrc edirai ellou
seus anexos estão disciplinadas no item 9 * DAS SANÇÔES", do Anexo I deste edilal

T4 _ DAS DISPOSIÇÕES FTNAIS
l4.l - Após a declaração do vencedor da licitaçâo, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de

interposição de recurso, O Pregoeira adjudicarâ o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação
-^1. D-ôf-i+ô Àí,,-i-i-.1.

l4.l.l - no caso de interposição de recurso(s), após profcrida â dêcisão quâ.nto ao mesmo, a autoridade incumbida da

decisão adjudicarâ o objeto licitado;
14.2 - a Administração poderá revogar â licitação por raáes de interesse público decoÍente de fato superveniente
devidamente comprovado, peÍtinente e suficiente parajustificar tal conduts, devendo anuláJa por ilegalidade, de oficio
ou por provocação de terceiros, medianle parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do anigo lE do
Decreto no 3 555/2000:
14 3 - decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção, venha,
após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem,
14.4 a participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e condições,

bem como na obrigatoriedade do rec€bimenlo da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis;
14.5 - O Pregoeira, em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a

instrução do processo,
14.6 não serão considerados motivos paÍa desclassificação, simples omissões ou erros materiais na proposta ou da

documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o proc€ssamento da licitação e o entendimento da

proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes;
14 7 - âs normâs disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o inteÍesse da Administração, a finalidade e a segurança do fomecimento
cios materiais,
14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos requisitos de

habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à proposta de preços dentro do envelope de habilitação,
ou vice versa, o respectivo enyelope será entregue ao representante do licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-
la, Lacrando-o em seguida, uma vez que citado doqimento se encontra no recinto, aplicando-se por analogia o disposto
no subitem 4.5 acima,
,r / - w cuJuu'!.t4' 'u uu,,bo-rr lrçs'rrd§ vu!,urwer ud P'uPJrb, u'.r ruP,çr'\rçs uú vd,ú'

inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do an 65, § 1", da Lei n" 8.666/93
14.10 - os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeir4 que se baseará nas disposições contidas nas

legislações citadas no preâmbulo deste edital;
l4.ll - os âutos do respectivo processo administrativo que
interessados na licitação;

edital estão com vista ueada aos

lA l? - â nãí!rco'l^í12^aã^ d.À dncrrmpntacân n.t nrazn nrcwidn I acima imnlicerá rl

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item l3 a Admini
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do , ou revogar a licitação

14. l3 - o extrato de aviso desta licitação estará publicado no Diário Oficial do Estado do IúA

rln
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Informações adicionais poderão ser pelo Pregoeira na sala da Comissão Permanente de
de segunda a sexta-feira das 08.30 às 12:00 horas.Licitação nos horiârios de funçionamento da Prefeitura M pal

São Bemardo - MA. I 1 de fevereiro de 2020

EL A LIMA

HÂROLDO DE CASTRO AIRES
Secretário de Saúde

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

l.l. O presente Pregão Presencial tem como objeto REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual lomecimento de
mâterial permanente, eletrodomésticos e utensilios de cozinhas, a fim de atender a demanda da secretaria de Súde da
Prefeitura de Sâo Bemardo, Estado do Maranhào.

1.2 - São Órgãos panicipantes deste REGISTRO DE PREÇO Secretaria municipal e administÍação, SecÍetariâ
Municipal de Educação, Secretaria municipal de Saúde e secÍetaria municipal de assistência social.

2, MOTIVAÇÀO

2.1 . Suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do municipio visando atandeÍ às demandas.

A opção pelo sistema de Registro de Preços prestigia o planejamento da SeÉo de Material, mantendo estoque minimo,
que prevê a entrega parcelada do material, evitando acúmulo no almoxarifado, desgaste do objeto devido a fatores

naturais como poeira e umidade.

r FUNDAME\TAÇÀO LFCAI, F MODAI,IDADF I,ICITATÓRIA

J. l. A comrataçáo, objeto deste I ermo de Relerencra, devera ocorÍer por inlermedio de Pregao. cuJo lipo pÍesencral
para Registro de Preço será devidamente justiiicado pela pregoeira designado paÍa o certame. Ademais tem amparo
legal, integralmenle, nas Leis Federais no 1052012002 e n'8.666/1993, [,ei Complementar n' 123/2006 e demais
legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais
aplicáYeis as assunto.

v^\J LL\J^L L lvr

4 l A conlÍatação, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermedio de Pregão, cujo tipo presencial
paÍa Registro de Preço será devidamente jusüficado pela pregoeira designado para o certame. Ademais tem amparo
legal. integralmente, nas Leis Federais no 10.520/2A02 e no 8.666/1993, Lei Complementar no 123 e demais
legislações aplicáveis
rnlir.áwaic ac arcrrntn

a este evento e nas condições e exigências descritas

DESCRIÇÀO DOS PRODUTOS
PLANILHAS ORÇ AMENTARI AS

al e nas demais IS
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ANf,XO I - ELETRODOMESTICOS

ITEM DESCRIçÃO UND QUAN'I.. VALOR UNIT. VALOR TOTAL.
.rrr r rrrrÁ ur\rl rrrL

4 ,^.F. COND!CIONADO SPLIT 22.OOO

BTUS

IININ

z0

20

20

lu

50

1 000

L ?<1 11

9.596,67

7.74333

L.223,33

o.)lo, / c

4.197,67

68 gO

1.535,00

35.666,67

209.583,33

68.900.00

30.700,00

6

AR RIO DE AÇO

PORTAS

195X120X50CM

COM 02
MEDINDO

UND

9 ARQUIVO DE AÇO

GAVETAS 'PARA

SUSPENSA COM

TELESCÓPIO
133X46X54CM

COM 04
PASTA

TRILHO
MEDINDO

UND

UND

IINI)

-tU DTiI EUEII{A rLllI\EItrnlrl IÓLI -

O6 VELOCIDADES . 22OV

12 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM
ACO INOX COM 03 TORNEIRAS

CAI'}FIRA T}F, PI. STICO S/ BRACO

18 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
800w

IIND

COLCHÁO HOSPITALAR

2 AR CONDICIONADO SPLIT 18.OOO

BTUS
IIND 100 3.199,00 319.900,00

3 AR CONDICIONADO SPLIT 12.OOO

BTUS
UND 200 2.293,53 454.7ú,67

5 AR CONDICIONADO SPTIT 36.00O
BTUS

UND 20 7 .235,OO 744.7A),OO

7 AR CONDICIONADO SPLIT 9.OOO

BTUS
UND 100 ) )2n 1'7 223.026,61

153.924,L711 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM
AÇO INOX COM 02 TORNEIRAS

UND 50 3.078,48

13 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM

AÇO INOX COM 04 TORNEIRAS
UND 213.500,00

IJ ND 50 a56,67 42.833,3374 BEDEDOURO DE COLUNA

UND 200 176.700,00BELICHE DE AÇO INOX

200 401,67 80.333,3317 CADEIRA SECRETARIA
GIRATÓRlA ASSENTO E ENCOSTO

ESTOFADO INIETADO TECIDO

UND

20

19 CAMA FAWLER STANDARD TUBO
REDONDO

UND 100 2.773,33 217.333,33

20 CAMA HOSPITALAR FAWLER
INFANTIL

(,ND 50 2.45L,33 L22.566,67

79.155,00

187,50

1.583,10

583,07

563,75

2t

23

CARRO MACA C/ RODAS

COLCHÃO HOSPITALAR PARA
CAMA ÍNFANTIL

UND

t, ND

50

50

22 UND 100 58.306,67

t r,í' i

/t

I

I

AR CONDICIONADO SPLIT 5ó.OOO UND
BTUS 

I

24.466,67 
1

I

l

"t6

50 4.270,00 
|

I

I

BB3,5O

I
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CONIUNTO REFEITORIO EM ABS IJN D

30 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS
LOM IURNU

UND 50

PM .FOLHA N'

PROCESS

DALID

2.866,67

3.266,hi

3.550,00

s97,77

E

19.106,6-t

yáJ.(r-ru,ü)

177.500,00

29.848,33

33 FREEZER. iiORIZOiiTÁL
TAMPAS 305 LT

uz UI\U

I]ND

3U

50

20

50

40

43

PORTAS INOX 85OLT.22OV

GELADEIRA/REFRIGERADOR
DUPLEX FROST FREE 310 LT -

220V

LIQUIDIFICADOR
VELOCIDADES

03

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04
LITROS

tINT)

UNDLONGARINA COM 03 LUGARES

EM 
.i.ECii]O 

ÁSSENTO E ENCOSTU
t:sl()FADO

HOSPITALAR

24 coLCHÃO P/ BERÇo UND 100 262,68 26.268,m

400 2.993,33 1.197.333,33

DVD PLAY C/ ltDMt UND 100 291,53 29.153,33

27 ESCADA 02 DEGRAUS ARMAÇÃO
EM TUBO

tiNt) 220,37 22.03 /,33

')a ESTANTE DE AÇO ABERTA COM
03 PRATELETRAS COM REFORçO
MEDINDO 1OOX92X3O COR CINZA

UND 100 197 ,07

29 ESTANTE DE AÇO ABERTA COM
06 PRATELEIRAS COM REFORÇO

OMEGA MEDINDO 2OOX92X3OCM

UND 468,33 46.833,33

143.333,33

31 FOGÀO IN DUSTRIAL 04 BOCAS
SEM FORNO

UND 50 1.535,00 16./50,ú

32 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS

COM FORNO

UND 50 3.310,17 165.508,33

3.666,6734 02FREEZER HORIZONTAL
TAMPAS 439 LT

UND 30 110.000,00

35 FREEZER VERl'ICAL 246 LT UNI) 4.508,33 r35.250,OO

UND 50 2.798,67 139.933,3337 GELADEIRA/REFRIGERADOR
DUPLEX DEFROST 276LT - ZZOV

39 UND 100 L82,67 t4.266,6/

885,20 1t.tM,ú

1.200,00 24.000,004t LIQUIDTFICADOR INDUSTRIAT O6

LITROS
UND ?0

42 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL O8

LITROS
UND 20 1..356,67 27.t33,33

44 LONGARINA COM 05 LUGARES
EM TECIDO ASSENTO E ENCOSTO
ESTOFADO

IJN I) 50 1.000,80 50.M0,00

46 MESA DE PúSTICO 04 LUGARES

QUADRADA

UND 50\K L29,43

l"l

I

I I

r
I

II

I roo

100

I

30

I

l
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52 TRAVESSEIRO FORRADO
COURVIN

56

ROUPEIRO DE AÇO COM 20
PORTAS PEQUENAS COM CHAVE
MEDIND0 195X120X,10CM

CNPJ: 06.125.389/0001-88

UND 50

UND 30

!lt\4 UND 150

Ptú . FOLI.IA N'

PROCESSO

ATIDADE

2.s1.0,93

133,33

llôEEEt.t"t to l tattlttatD^t ttc ê^at

ESTADO DO MARANHÃO
r 

^áYã rrrrí\r!ÀÍ\yv r,rrLrr.v yL ÁL!.1 -V

47 MESA MELAMINICO COM 02
GAVETAS COM CHAVE MEDINDO
150X60X74CM

25.083.33

75.328.00

20.000,00

57

1 ASSADUIRA RE'I'ANGULAH AL'|A
Np 01 5X29X20CM

ASSADEIRA RETANGULAR ALTA
N' 05 SX41X29CM

õALIA JL I5

PLAS I ILA UND

UNI)

UND

ul\t,

30

IUU

5U

94,t7

3,IU

34,4 /

2.825,m

5i8,J3

r.t t3,3J

õ

1Z trANQUt IA
47X3|X25CM

48 MESA PARA
MELAMINICO
95X75X45CM

IMPRESSORÁ EM
MEDINDO

UND 50 538,50 )6.925,4J

50 SUPORTE DE FERRO PARA SORO

FISIOLOGICO
UND 256,67 25.666,67

51 SI}PORTE UNIVERSAI, PARA TV UNt) 100 67,AA 6.788,33

53 ry 32 POLEGADAS SMART TV UND 60 1.A37 ,57 110.254,00

54 ry 43 POLEGADAS SMART ry UND 100 2.666,33 266.633,33

55 VENTILADOR DE COLUNA . 5OCM UND 500 380,00 190.000,00

VENTILADOR DE PAREDTJ - 6OCM

VENTILADOR PAREDE 50 CM

UND

UND

100 0

500

399,83

326.75

399.826,67

163.375,00

/ .462 .451 ,A)

ITEM

ANEXO II - UTENSILIOS DE COZINHA

DESCRIçÃO UND QUANT

t7,50 525,OO4 BACIA ('IACHO] 24 LTS UND

5,60 168,005 BACIA (TACHO) 5,9 LTS UND 30

30 8,65 259,506 BACIA (TACHO) 7,9 LTS IJN D

2,40 72,67 BACIA 1,9 LTS UND 30

100 39,57 3.956,679 BACIA 50 LTS UND

19,03 95t,6't10 BANDEIA MULTIUSO MEDIA
7,5X2AX44,5CM

UND 50

20 41,83 436,6/11 UND

10 77,97 779,6713 BU LE 3,517 UND

201,67/'-'-t\CABIDI.] UND 2,0214

'\ / \ :s-:a:,:a15 CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO UND 500 74,77

77 CAIXA P VERDURA 42 I,TS t]NT) 50 57,65 2

50 70,33 *q\It CESTO C/ TAMPA 1OO LTS

I6 CAIJbIHA PLAsI ICA ShM tsRAÇO UNIJ 59,13 9 66,b /

\

I
I

I

I s01,67 
|

100

I

I
VALORUNIT. J VALORUNM.

| 
,u 

I 
38,s0 

I 
115s,u)

'li:t1'rtlff-irtJri*cuunartaIuno I " I ss'os[ "':,
3l

I

I 30

BANHEIRA INFANTIL

100 I

5UU

I'ND )
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19 cEsTo c/ TAMPA 200 LTS UND 50 215,00 10.750,00

20 CESTO C/ TAMPA 60 LTS UND 100 37,97 3.796,61

l7 Lr,s l u l r.rÁDu ú/ I AMPA 60L l5 UNU IUU 46,60 4.bôu,ul

25 CONCHA 16 CM t]NIJ 1U Í.) 106,90 10.690,U)

29

30

ESCORREDOR DE LOUÇAS

ESCUMADEIRA 12 CM

50

30

14,58
52,s3

85,97

105,63

1?7 6"

Éo a.,

729,77

1.576,m

34 FRIGIDEIRA C/ TAMPA 2O CM UND

IOGO FAQUEIRO TALHERES 20
PEÇAS

KIT

42 PANELA 24 CM UND

P.^.PElF.o 16 Ct,!

30

100

30

<n

2.5t9,@

4.129.O0

,J',rr

22 CESTO TELADO RETANGULAR C/
TAMPA 6OLTS

UND 50 62,50 3.125,m

CHALEIRÁ 20 CM UND 20 t13,87 2.271,33

CUSCUZEIRA 16 CM

COBRE TUDO

100

50 8,88

122,33

443,43

t2.233,33

24 UND

UND

27 CUSCUZEIRA 18 CM UND 100 1.27,00 12.700.00

ESCORREDOR C/CABO 2000M1 50 7,47 373,33

31 FORMA BOLO 20 UND 30 45,17 1.355.m

32 FORMA BOLO 3O UND 30 65,93 1.978,m

33 FC}RMA DE GELO I'NI' 50 3,43 171,6/

35 FRICIDEIRA C/ TAMPA 24 CM UND 30 11.6,33 3.490,00

36 GRILL UND 20 105,00 2.1m,00

37 IARRA COM TAMPA 2,2LTS UND 30 9,85 295,50

39 LIXEIRÂ TELADA RETANCULAR UND 100 7,53 153,33

1.43,83 14.383,33PLASTICAMESA QUADRADA
68X68CM

UND 100

UND 30 707,O7 3.212,ú4r PANELA 20 CM

43 PANELA DE PRESSAO 10 LT I]ND 30 327,O3 9.811,00

UND 30 1,59,07 4.772,ú44 PANELA DE PRESSAO 4,5 LT

UND 30 227,00 6.810,0045 PANELA DE PRESSAO 7 LT

50 10,00 500,00PANELA MUTTIUSO M UND

ó,'7

100 4,95 495,004A POTE CI TAMPA 1,9 LTS UND

UND 100 8,67 866,6749 POTE REDONDO G

545,00UND 100 5,4550 POTE REDONDO M

100 4,13 413,3351 UNI)

54
I

I

I .,., -I ur\urN,{ 1U UD V IUT(U

30 37,13 1.114,0053 SUPORTE PARA GARRAFAO DE

2OLT
UND

UNID 30 53,78 1.613,5054 TABUA P/ CORTAR CARNE

55 TACHO 40 CM UND 30 203,40 6.102,00

3,3 t5U

1
5,63

\
57 ALTATRAVESSA MULTIUSO

5X18X27CM
UND

5t) ÍiúELA MEDiA i,5 LTS UI\U

5,02

?i

Ir')Í-

l

I

I

I

)1

UND

UND

nol

UND

10.563,33 
|I

I

I

I

UND

POI'E REDONDO P
I

ltl

)
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58 XICARA UND 100 9,52 95t,67

237.953,83

Valor total R$: 7.700.41 I ,55 ( sete milhões seÍecentos mil quatroceltos e onze leais e cirquenta e cinco centavos)

5,0 - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA deverá fomecer o material conforme a dernanda do CONTRATANTE, mm as especifica@es do
contÍato. mediante Ordem de Fomecimento;
Responsabilizar-se pel? enrreo? dô maleri4! !n prlzn {qÍqrmin3{n
Realizar os serviços de impresúo com material de primeira qualidade;
Executar a entÍega à medida que forem solicitados pela CONTRATANTE;
Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as

reclamações;

5,I OBRIGAÇÕES DA CONTRATNTE:
(a) Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo e forma estóelecidos no Edital.
(b) Atestar a inexistência de falhas e imperfeições no material fornecido.

5,3 PR{ZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

Os produtovserviços serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da CON'I'RATANTE e

deverâo ser entregues em até l5 dias após a ordem de fomecimento/pedido, na sede do municipio de São Bemardo;
As entregas serão parcelas de acordo com a necessidade.

A Fiscalização e aceitação do objcto será do órgôo responúvel pelos atos de controlo e administroção do contrsto
deconente do processo de licitação, atraves de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria.

Scotio que os pruriuros scrão reçcbidos tiepois tic cunícririas as cspociílcaçôes, quanririaties e prazo de vaiidadc dos
mesmos;

5.4. Sô serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando

sua aceitação condiÇionada à devida fiscalização dos agentes çompetentes. Não serão aceitos pÍodutos cujos preços

unitários excedam o valor médio encontrado no mercado.

5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos a especificação,

6, DO PAGAMENTO
Os Dasamentos devidos serão conforme reouisicão e entresa dos nrodutos. ou s€ia. ado

A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscâl/Fatura com descriçâo do obj

acompanhada da requisição dos mesmos

O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empres4 ficando a

ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratsção deverão ser renovadas no prazo de seus

A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas;

e discriminada e

ADO

O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em âte 30 (trinta) dias após a entÍega e aceiÍação dos
pÍodutos;

Em caso rie ineguiariria<ie na emissào <ios <iocumentos frscais, o prazo de pagamento será cont«io a paÍir de sua
Íeapresentaçáo, desde que devidamente regularizados;

tl,'rl

modo

\,

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos

I

I
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No caso de aplicação de alguma multa o pagamento Íicará sobrestado até a integral quitação da mesma. A
CONTRATANTE poderá se assim entender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer

Dasamentos que realizar à CONTRATADA.

7, VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
O Prazo de Vigência da Ata de Registro será de 12 meses a contar de sua publicação

8, PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

8.1. Os itens deste TERMO DE REFERNCIÀ a serem contratados após regular procedimento licitatório, serão objeto
de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor:

8.2. Os alos previstos no item anteÍior seÍão exercidos no interesse da administração pública e não excluem e nem

reduzem a responsabilidde da CONTRATADÀ inclusive perante teÍceiros por qualquer irrtgularidade e, ro sua

omnênci4 nâo 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 pane o objeto do CONTRATO, se em desacordo

com as especificações e as cláusulas contraluais.

8.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão seÍ prontamente atendidas pela

CONTRATADA sem ônus paÍa a CONTRÁTANTE.

9 DAS INFRAÇÔES E DAS SANÇÔES ADMINISTRATI AS

9.1. A disciplina das infrações e sânções admi
pÍevista no Edital.

s no curso da licitação e da contÍataçâo e aquela

São Bernardo - MA I I de fevereiro de 2020

A, LIMA

HARO E O AIRES
Secretário de Saúde

\

at
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Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da

PY, .FOLHA N' IC

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

peFFF!!! !q4 urrurrrolr nr cãn E§5Ú

ESTADO DO MARANHÂO hl D LIDADE

PRAçA BER|,|ÂRDC COELHO DE AL}IEIDA iio 3i2 _ C
CI{PJ: 06.125.389/0001-88

NEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

proposta de _
com pagamento atÍaves do Baoco _
Agencia no

Cidade de

COMC n' , nâ

Lidade-uf

SSP

CARII!íBO E
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
ÚA EillPRESA.

dias, legal RG n"
CPFiI\4F

cie rie 2U,!U

orscnrção oos rrrxs

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARC A QUANT VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

0l

I I

lp'LEE ll

I I

I

I

I

I
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ANEXO IT

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITIJ'RA MTTNICIPAI- DE SÀO BERNARDO-N,IA,
REF. EDITAL DE LICITAÇÀO PUBLICA

MODALIDADE DE PREGAO N", O I 8/2020
_ TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós. abaixo assinados. nomeamos e crcdencianns o (a) Sr ía) portadoí{a) do R.G
no /SSP CPF n' a nos representaÍjunto a PREFEITURA
ivíirüCiPÀL DE SÃo BERi.iARDo, a Íim de paflicipar dos Lrabaihos <ie abenura cias ProposÍas e Documenros
Complementares de Húilitação para o Pregão Presencial SRP N'. i2020, marcado para o dia _J ___-!2020 ,

às 09:00 horas, o(a) qual tem amplos poderes para representar a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais.
negociar preços, declaraÍ a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar todos
os demais atos peÍtinentes ao çertame. Loçal, __ l J _Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF:
CMJÀIF da empresa.

OBS. Deverá ser reconhccida a firma em caso de representação por meio dc procuração particular

Assinatura do Representânte Legal sob
RG:

CPF/1\,ÍF
CNPJÀ4F da empresa

+l
I

I

I

\v

I

I

\l
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO Gmpregador Pessoa Jurídica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITURA MTJNICIPAL DE SÃO BERNARDO.MA

Ref. Edital de Licitaçâo na Modalidade Pregâo

N'. 018/2020- Tipo menor preço por item.

DECLARAÇÃO

inscrita no CNPJ no

LET
_ Município/Estado por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

abaixo
assinado, em omprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial SRP n'.0182020, DECLARÀ sob as penas

da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriodsdo 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, peÍigoso ou
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trâb&lho, sâlvo na condição de aprendiz, I partiÍ de '14

(quatoÍze) anos, nos termos do inciso X)OüII do art. 7" da Constituição Federal e Inciso V, Art. 27 daLei 8666193.

- Não possui em seu quadÍo de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal./Estadual exercendo funçÕes

tecnicas, comerciais. de gerencia, administração ou tomada de decisão, (inciso IlI, do an. 9p da Lei 8666/93 e inciso X,
da Lei Complementar n". 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do § 2', art.

32, dal,et rf. 8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno poÍe que, nos termos da LC 12312006, possuir alguma restrição
na documentação referente à regu laridade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração

Local e data

Assinatura do Representante Legal sôb cârimbo
RG:

LPI./i\lr
CNPJ/MI'da empresa

P

seotaoa na

SSP _ e do CPF n'

n' . balÍro

I I I

portadoÍ da Carteira de Identidade no

I
I

I

I
§
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ANEXO V
REQI.,'ERIMENTO DE BENIFICIO DO TRÂTAMENTO DIFERENCIADO E DECLAIL{ÇÀO PARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQT-IENO PORTE
([,ei Complementar 123 12006.)

Eu, portador (a) da Carteira de ldentidade R. G. n'
repÍesentante da empresâ

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na

licitação, modalidade de Pregão Presencial SRP rf _ 12020, seja dado o tratamento dilbrenciado mncedido a essas

empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n". 12312006.

Decla mos ainil* oue não aiste oualsuer in pedimento entre os orevistos nos incisos do § 1'do artiso 3' da lai
Coteolercnter FM n'. 123/2Nó.

Como prova da reierida con<ii@o, apresenramos em ciocumento aoexo, CERTiD,4O emiiitfu peia iunia Comerciai
pua comprotaçda da conüçôo de Microemprem ou emprem de Pequeno Porte naformtt

de 2020.

Assinatura do representante legal sob carimbo
P.C:

CPFÀ4F
CNPJ/IvíF da empresa

I
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I

I

CNPJ/.I\4F n".
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ANEXO VI

(MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇAO)

Declaramos em atendimento ao pÍevisto no Edital de Pregão rf. ___12020, que cumprimos plenamente os

requisitos de habilitação exigidos para paÍicipação no presente ceÍtame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

C\
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I
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ANEXOvIT

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N'. 

-/2020PREGÂO PRESENCTAL SRP N". _/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO If , I2OÀO

VALIDADE: l2 (doze) meses contados a partir dâ dâta de suâ publicação no Diário Oficial do Estado do
Maranhão.

Pelo presente instrumento, o Município de São BemaÍdo, EsÍado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São
Bemardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n". 06. 125.389/0001-88, representado neste ato pelos gestores: responúvel

RESOLVE, registraÍ os preços da empresa inscrita no CNPJ sob o n".
CF,P cidadecom sêde nâ

representada pelo nas quantidades estimadas na
secçao quatro cjesa Ata de registro cie rreços. cie acordo com a ciassiricaçao por eias alcançacia por item. atenriencio
as condições preüstas no instrumento convocatório e as mnstantes desta Ata de Registro de PÍeços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da L€i nô. 8.666/93, tri n". 10.520i2002, Lei Complementar no. 12312006 e suas alterações,
e em conformidade com as disposições a seguir:

I. D0 OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de material
permanente, eletrodomésticos e utensilios de coánhas, para atender as Secretarias da Prefeitura de São Bernardo - MA,
conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

l. L I Este instrumento não obriga aos ORGÁOS/ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimadas,
Á^áôná^ ^^^Éâr liô;r"ôÂô" -.-ô.i{i-ô. á^.r ô^,.i"i-ã^ .{^/.\ ^hôãâ^;^ô. ô lÂdôl^^ã^ áôéinônÍô ô-áâ^ ô."Âd,rô,{' .^

dctentoÍ do registÍo a preferência de fornecimento, em igualdadc de condições.

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer ou entidade da
Administrecão inclrsive arrtarnrrias federais eqtadrrnis orr mrrnicinais de ároãoq nr'rhlic.rs êstâtâi r einda de reoime
próprio que nâo tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgào gerenciador

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órtão geÍenciador da Ata. para que este indique os possiveis
lomecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 - Caberá ao fomeçedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou nào do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em At4 desde que o
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As âquisições ou contratações adicionêis, não podeÍâo excedeÍ. poÍ óÍgão ou por entidade, a 100%
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigênci4

egEEErnrDl rattlttaro^r n= cÃn asorre
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3. DA GERÊNCU DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento cúerá a Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA

3.2 - A Pres€nte Ata terá validade de t2 (doze) meses, contados a paÍtir de sua publicação no Jomal Oficial do
Estado,4\4A.

3.3 - A SECRETARIA./ÓRCÃOS/9,..*f toaDES paÍticipantes desta Ata de Registro de Preços são: Gabinete do
Prefeito; Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração;
Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria de Assistência e

Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultur4 Esportes e Lazer;

4. DO CONTR4TO

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços/produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados na
tabela abaixo:

DESCRIÇAO
Do llbM

VALOR
uNllÁruo

VALOR
IOIAL

S. DÁ ENTREGÁ

5.t Os ltens regrstrados deverão ser executados contorme termo de reterencia do hdÍal de torma hacionada (se

necessário) e contbrme tbrem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo paÍa entrega será diário conforme solicitaç5o e pedido efetuado pelo departamento de compÍas

da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

O, ,rA§ lrDIíttrAçUDt, UA Luttl M, AUA

6.1 Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais pÍejuízos decoÍrentes do descumprimento das condições

estabçlecidas.

atender pÍontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar q

da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - PromoveÍ todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer naturez,

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do pÍeço registrado, não poderá ser alegada

como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximira
das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estúelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras

iulsadas necessárias oara o recebimento de corresoondência:

6.6 - respeitaÍ e fazer cumprir a legi
regulamentadoras pertinentes;

slação de seguÍança e Administração no trabalho, previstas n

10,,, i

I
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6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura,

6.8 Indenizar terceiros e./ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos
danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotaÍ todas as medidas preventivas, com fiel
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes,

6.9 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessárias, até o limite de 25yo (,{iinÍe e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto ad.iudicado,
devendo supressões acima desse limite seÍ resrltantes de acordo entre as paÍtes;

6.10 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada,

6.1 I - O âtrâ$ nâ execução câbêrá penâlidâde e sanÇões preüstas no item l2 da presente Ata

7. DAS OBRIGAÇOES DA L:ONTRATANTE

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

7 2 - Fomecer à anpresa a ser contratadâ todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 Efetuar o pagamento á empr€sa nas condições estabelecidas neste Blital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer inegularidade constâtada durante o recebimento do
objeto;

7.5 - iienhum paganrcnro scrá cictuado à cmprcsa tiercnrora rio regisrru, cnquanto pemieme de iiquitiaçào c quaiqucr

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese algum4 pagamento antecipado;

8. DO PAGÁMENTO

8.1 O pagamento será efetuado afé 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria

responúvel:

8.3 - Caso constatado alguma inegularidade nas notas fiscaiJfaturas, estas serão devolüdas ao fomecedor, paÍa as

necessárias correções, com as informações que motivaÍam sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a

reapresentaçào das notas fi scaivfaturas.

8.4 Neúum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTLAT
implicará aceitação definitiva do fomecimento.

8.5 O ContÍatante não eÍbtuará pagâmento de titulo descontado, ou
que lorem negociados com terceiros por internr«lio da operaÉo de "facto

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para

Contratado.

9. DO REÁJUSTAMENTO DE PREÇO,\

praças serão de S

7.7 Fiscalizar a execuÇão das obrigações assumidas pelo contÍatado.

e., r\ a^á+.o+â,1^/f^m---r^r Á-.,-.á irÁiô^r n^ -^-^ Á' \Í^+ô Ei!.!!/f^i'..- Áâô^;^ã^ i^ ir.r f^6e.ii!^ ,{â rê^rd^ttu lvtPv ;ú .iuÉ r t

com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.
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9.l - Os preços registrados manter-se-ão inâlterados pelo periodo de vigência dâ pÍeseote Ata, admitidâ a Íevisão no
caso de desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumenlo a paÍir de detemrinação municipal,
cabendoJhe no máximo o reDasse do Dercentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofÍeÍem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-
se a diferença percentual apurada e Íe o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à
epoca do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à media dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fomecedor,
mediante correspondência, redução do preço registradq de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos
da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresrs com preços registrados, cabendo rescisão desta ata
de registro de preços e nova licitação em caso de fraçasso na negociação.

9.5 - Sera conslderado compativers com os de mercado os preços r€glstrados que tbrem lguals ou ntênores à médra
daqueles apurados pela Prefeitura.

10, DO CANCEL4MENTO DA ÁTA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fomecedor não cumpriÍ com as obrigações constantes no Edital e nessa Ala de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços,

nas hipóteses previstas nos incisos I a XIl, XVII e XVIII do an. 78 da Lei 8.66í93;

ci exl quaiqu€l l putç§rrs uc cÀcuu9au totan uu pari.rar ua rEqulslvau/pcur(lo uo§ pruuuru§ q§( ,Ilerlre ucstc rcErstlot

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

e) por razÕes de interesse público devidamente demonstÍadas e justificadas;

lO.2 - OcorÍendo câncelamento do preço registrado, o fomecedor será informado por mrrespondênci4 a qual será
juntada ao processo administÍativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, inceío ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicação será feita por
publicação no -Iorna! Oficis! do EstsdoÀ4{ colsiderands-se crcelado c preço r^-gistr3ds 3 p3Íir da última pub!icação.

10.4 - A solicita@o do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura,

facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fomecedor, relativas ao

fornecimento do item

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogdiva de cancelar esta Ata. a seu exclusivo criterio, podeÍá suspendeÍ

a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fomecedor cumpra integÍalmente a

infringida.

10.7 A Ata de Registro de Precos será cancelada

a) Por decurso de prazo de validade;

camente nas seguintes hipóteses

contratual

l
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1l.l - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diÍetos e
indiretos, tributos incidenles, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e
outros necessáÍios ao cumprimento intecíal do obieto desta Ata de Registros de Precos.

12. DAS PENAI,IDADES

11. I - O descumprimento injuslificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multas,
consoante o caput e §§ do aÍt. 86 da Lei 8.6óó/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso ate 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6" (sexto) ate o limite do l0'(decimo) di4 multa de 04% (quatro por c€nto), caracterizando-se a
inexecução total da obrigação a partir do I t'(decimo primeiÍo) dia de atÍaso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no aÍt. 87, L III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
objeto adjudicado, o Municipio de São Bemardo, atraves da Secraaria Municipal de Administração poderá, garantida
a prévia e ampla defes4 aplicar à Contratada multa de ate 10oá (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 Se a adjudicatáÍia recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apÍesentar situação regular
no ato de feítura dâ mesma, garantida próvia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidadês:

17.J. i . Muita de até I uiá (dez poÍ cento; sobre o vaior a«ijutiica<io;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Municipio de São Bemardo,
por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal

12.4 A licitante, adjudicatária ou coÍúÍatada que deixar de entregar ou apresentar documenlação falsa exigida para o
ceíame, ensejar o retaÍdamenlo da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida préüa e ampla defes4 ficará impedida de
licitar e contrúar com o Municipio pelo prazo de de cinco arros er se foÍ o caso, o Município de Sfu BernaÍdo solicitaÍá
o seu descredenciamento do Cadastro de Fomecedores do Estado por igual período, sem prejuizo da ação penal
.^*-"-^-,1.-r. -" t^... ,{. l-i.

12.5 - A multa eventualmente imposta à contÍalada seÍá automaticamente descontada dâ fatura a que fizerjus, acrescida
de juros moratórios de loá (um por cento) ao mês. Caso a contratada não teúa nenhum valor a receber deste órgão da

Prefeitura Municipal de São Bemardo, serlhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação,
para efetuar o pagamento da multa, Apôs esse prazo, nào sendo efetuado o pagamento, seus dados serào encaminhados
âo órsão comnetente rrsm que seia inscrita na divida ativa do Mrrnicinio nodendo ainda a Prefeitrra oroceder à

cobrança judicial da multa,

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatiíria da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuizos que seu ato punivel venha causar ao Municipio de São Bernardo.

12.7 - Se a ContÍatadâ não Droceder ao remlhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis. contados da intimação
por parte da Secraaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectiyo valor será descontado dos créditos
que esta possuir com I Secretaria Municipal de Administração, q se estes não forem suficientes, o valor que sobejar
será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
podendo a Administração reconsiderar sua decisão
apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo

13. DOS II,ICITO,S PENAIS

ou prazo encaminháJa devidamente informad
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13.I As infÍações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente pr€vista,
sem prejuizo das demais cominações aplicáveis.

14. DO,' RECURIoS oRÇAMENTÁRIOS

14.1 As despesas decorentes das mntratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de

dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a pÍesente Ata, ás quais serão elencadas
em momento oportuno:

IS. DAS DISPOSIÇÔES FINAIS

15.I - As partes ficam, aind4 adstritas às seguintes disposi@es:

I - Todas as aherações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lawatura de termo aditivo a
presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para hns de analise técnicâ. jurídica e decisão superior o Edital de Pregão n'. 12020 e

seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

UI - É. vedado caucionar ou utilizaÍ o contrâto de€orrente do presente registro para qua§uer operação financeira, sem

previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORo

l6.l - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, como competente para

dirimir guaiquer questôes o{iundas do presente contrato. inclusive os casos omissos. gue não puderem ser resolvidos
pela via administrativa, renunciando a qualqueÍ outÍo, por mais privilegiado que seja.

16.2 e por e$arem de acordo, as partes fiÍmam a pÍesente Ata- em 03 (rês) vias de igual teor e forma para um só

efeito legal, Íicando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do AÍt. 60 da L€i E.666/93.

São Bemardo-MA, _ de 

- 

de 2020

r n nnaínrn nr 6 il.r DEÍrrr 
^ 
rrÍ\.\

Secretários Municipais:

EMPRESA

§Á-;^rDr^-;ôrá.i^

PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TE§TEMÍ.INHÀS:

CPF: CPF
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PROCESSO .{DMINISTR{TT\TO N" CPI,- PMSB/MA
Contrato no CPI,- Pi!ÍSBi i\IA
ATA DE REGISTRO DE PRECO:

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO BERNARDOAT,G E DO
OUTRO LADO À EMPR.ESÂ:

a rrDlDúúrI'T.ÍrD ^ rarÍLira\D]\ r nr, cin rrúlDlr r I'Íríl it^--^^ r..-:r:^^ r^ r\:-^:1^ rr'.Lr:^^

Intemo, inscrita no CNPJ n' 06.125.389/OOOI-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO

lrEÁr\AlsJ\-, lvlA, ooravanre ucrorÍlroaoa Llr]\llLltrArrrI!, nc§tg alo. repr§§anrasa por,
residente e domiciliado na cidade de --- -, no uso de suas atribuições Iegais que lhe confere poderes para
,;cicbr ar ur.lrr a crupl csa. -------------- i rrsor ita rlo CiiPi ----, csiabciceida

neste ato representada pelo -------- RG: --:--------:--- CPF:
----------------, lcsluçltlc c uulluulllauu lta t\ua uul avalllt ucllollllllaud i-tr1t t lt-"t l llt-r/\.
têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n" -----------, e PROCESSO
ADMINISTRATM N'------------ e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. que se regerá pela
Lei n.' 8.6ó6193, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJf,TO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
À nlliÍINISTII Â TMI No -------------------- Í-pI -pÀIqR +an.l^ 6^. ^hiêÍ^
IntegÍam o pÍes€nte mntrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da ContÍatada.

Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de ünculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao

convite e a pÍoposta do licitanle vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA . DO VALOR
O Valor clobal oelos servicos do obieto contratual é de RS:
-), que inclui os tributos, encaÍgos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CLÁUSULA ITRCEIRA . DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÉNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presenle licitação

conerào por conta de Recursos:

CLÂSULA QUARTA . DOS ACR.ÉSIMOS E SUPRESSÔES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acresc imos ou supressões que se fizerem
necessários no fomecimento rios materiais, objao deste mnrrato, até 25ió (vime e cinco) por cenro do vaior iniciai
atualizâdo do contrato, em observância ao art. ó5 § l" da Lei 8.666193.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contÍato entÍará em vigor na data de sua assinatura e Íindar-se-á no dia -------i--------/---------,
prorrogado, aÉs manifestação das partes envolüdas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I,
a .a/aÁ la\1 ^ ^,,-- ^1.^-^^À^-v.vvv/ /J, w Ju§ arrwlsYvwo.

ser

CLÁU§ULA SEXTA. DA FTSCALAZAÇÃO
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de --

\
que poderí

qualquor tompo, dederminar o que for nocossário à rogularizaÇão da falta do fomocimonto observando, bom como propor a

aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSUI,Â SÉTIMA - Do PAGAMENTO
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O pagamento será efetuado apôs apresentação da Nota fiscâl coÍespondente aos Fodutos adquiridos já a Nota Fiscal deve
está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de a1é 30 (trinta) dias contados da data do
atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados ern nome da CONTRATADÀ mediante Íansferência
bancaria em conta corrente da CONTRATADA do Banco - -, Agência -------- Conta mrrente -----
-------, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de coneçào por
paÍte da CONTRATADÀ e haverá" em decorrência, suspensão do prazo de pagamento ate que o problema seja
defi nitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATÀDA deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Sewiço - FGTS. Tal comprovaçãô será feita m€diêÍIte
apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manler conforme artigo 55 inciso XllI da obrigação da
conrrararia rie manrer, durante ro<ia execução tio mnrraro, em comparibiiidade com as oi.rigações por eies assumicias, rorias
as condições de habilitação e qualificaçâo exigidas na licitação.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagarájuros de mora por atraso no pagamento, cobrado âÍavés de
documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como poÍ motivo de pmdencia ou descumprimento de condições
contrárias.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O valor do presente ContÍato ú poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigênciq se houver aumento autorizado pelo
governo Federal.

CLÁUSULA N0NA - DAs oBRIGACÓES DA CoNTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Aeompanhar e hscalizar a execução do mntÍato;
b) Designar um servidor da SeffetaÍia Municipal de AdministraÉo que será responsável pelo
acompanhamento e {iscalização da execuçâo do objeto do pÍesente contrato. Ao servidor designado,
compçfç entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de

consen'ação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorências relacionadas a

execução do contrato determinando o que for necessá,rio a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Mríximo de presteza, mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representarte deverão ser

solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoçâo das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrâto nâ forma do art 73, ineiso II, alíneâs â e b dâ Lei 8.6ó6193.

DAL NIRAIAT)
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

â) EntÍegaÍ os serviços objeto deste contÍalo mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de

Serviços e cronogratna d€ enlrega fornecido pela SecÍetaria Municipal de Adminisração, em eslrita
observância a sua proposta e ao Anexo \4, observando a qualidade.

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

representá-lo na execução do contÍato e prestar esclarecimentos necessários ao servidor para

acompanhar e fiscalizar a execu$o do fomecimeÍrto, e a Secretâria Municipal de Administração,
solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, mmpÍeendido entÍe 09:00 h as l2:00 como
horárlo adoir!strali.,o pat tÍatar sobre o ton1131ç1e -"9wiço1 de segulda a serta-Êiq,
e) Cumprir fielmente o estabelecido uas clausulas e condiçôes do presente contrato e de seus documen
inlegrântes, com ot servância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para perfeita execução do
contrato;
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í) fucar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objelo do contÍato respondendo pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentes:
g) Responder pelos danos causados direlamente a administÍação ou a terc€iros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contÍato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secrelaria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suis expensas, no totâl ou em paÍe. o objeto deste contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorÍeçôes Íesuhanles da execução.

CLÁSULA DECIMA PRtrvÍERA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte dâ CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará
a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n' 8.666/93, aplicando nos artigos 8 t a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO : O atraso injustificado no cumpÍimento do objcto deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do fomecimento,
aré o iimire rie i07ô (dez prr cauo).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Alem da muha indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defes4 aplicar à CONTRATADA na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sançôes:

a) Advertênciri
b) Multa de l0 o/o (dez por c€nto) sobÍe o valor do ContÍato;
^\ §...6ôô.4^ .ôr.-^.Á;- .l- --ai-i---ã^ -- l:^i1-^ã^ - iâ--.1:---.^ ,1. ^^-r..+â. ^^á ô

administração, por prazo não supcrior a 02 (dois) anos;
d) Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sençôas provistas nas alineas "a", "c" e "d" podendo ser âplicâdas conjuntamente com a

prevista na alinea "b".

PARÁGRAFO TERCf,IRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA
e publicada nojomal Oficial do Municipio, Estado ou DOU, mnstando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação

das penalidades de advertências e multa de mora.

CúSULA DÉC[\,IA SEGUNDA - DA RESCISÀo
\-, A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei

Constituem motivos para a rescisão deste ContÍato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contÍatuais, especificações, projetos ou pÍazos;

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, pÍojetos e prazos;

c) - a lentidão do seu cumpÍimento, levando a CONTRATANTE a mmprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fomecimento. nos prams estipulados,
d) - o atraso injustificado no inicio da obra" serviço ou fomecimento;
e I - a paralrsaçao do Iomeclmenlo. sem Justa câusa e pÍevra comunrcaçao a ( UN I RA I AN I L.:

t) - a subcontratação total ou paÍcial do seu objeto, a associação da CON'I'RA I ADA com outrem,

a sessão ou transferênciâ totâl ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas

no edital e no contrato:
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de Secretaria

l,Íiinicipal ,1e Ad iiiiii; stiaçãü,
h) - o cometimento reiterado de faltas na suâ execução, anotadas m fo
t*i Federat n' 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

rnrâ do § l" do art. 67

k) - a alteração social ou a modilicação da Íinalidade ou da estrutuÍa da CONTRATADA, que
nrenrríinrre a êyê.l,.ãô ílô crlnrÍâtô
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e

exaradas no processo administrativo a que se refere o côntrato;
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m) - a supÍessãq poÍ pÂrte da CONTRATANTE, compras,, acarretando modificação do valor inicial
do contrato além do limite permitido no § l" do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução. por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem intema ou
guen4 ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e corúÍatualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA" nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE decorrentes
dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública grave p€rturbação da ordem
intema ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

PARTIGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão comratuai serão formalmeme molivados nos aúos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateÍal e escrito da Administração nos casos enumerados nas alineas 'â'
a 'i' desta cláusula:
b) amigável, pcq: acordo entre as paÍtes, reduzidas a termo no procesm da licitação, dede que haja
convcniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CúSULA DÉCIMA TERCDIRA. Do RECEBIMENT0 Dos PRoDUTos
Os serviços deverào ser entÍegues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, pane integrante
deste

PARÁGRAFO PRIMEIRO O objeto do mntrato será recebido conforme Cláusula Decima, sendo que os serviços que
não satisfizerem as condições citadas na pÍopoía e no edital serão recusados e colocados a disposição da CONTRAIADA,
para seÍem corrigidos, dentÍo do praz{ estabelecidos entre as partes,

-!-, PARÁGRAFO SEGUNDO - A criterio da Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO poderà ser concedido novo prazo
para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2" veq o contrato podeú ser rescindido. A
CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de l5 (quinze) dias conidos, sob o risco de incidir nas

penalidades previstas no Art. 8? da Lei n" 8.6óór'93;

CLÁSTiLA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÓES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no aÍt. da tÉi n' 8.666/93

cLÁUsULA DÉCIMA sEx.I.A - DA PUBLICACÁO
Dentro do pÍazo de 20 (vinte) dias, contados da sua âssinatura, a CONTRATÀNTE providenciará a publicação em
resumo. do presente ConlÍato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNAÀ.DO no Estado do Msranhâo, será o comp€tefie para dirimir dúvidas ou pendências
resultantes deste Contrato.

E poÍ estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o pÍesente instrumento la
3 (três) vi83 de igual teor e form4 assinado pela partes e testemunhas abaixo.

qÀÔ RENNÂRDÔíMÂI

fiBSnuonn

PRIFEITURA MTlNICIPÂI, DE O BERNA
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