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A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SERNARDO, localizada à Pç Bernardo Coelho de Almeida 862 -
Centro - São Bernardo - MÁ, ahaves de suâ COMISSÃO PERMANENTE DE LICmAçÀO - CpL
institúda pela Portaria no oo3 de o3 de janeiro de zor9, toma público para conhecimento dos
interessados que realizará ücitação na modalidade CONVTIE para Contratação de empresa para
Iornecrmento de Sen'lços gratrcos pír.ra a Secretafla MuÍuclpaf oe Saude Oe §ao Bemardo/MA; em
regime de MENOR PREçO, do tipo MENOR PREÇO POR mEM, a ser regida pelas normas deste Edital,
pelas disposições da Lei Federal no 8.666/q, e legisla@o pertinente. A CPL receberá a
DOCUMENTAÇAO e PROPOSTA até as 1o:oo hs do dia u de fevereiro de zorg em seu endereço
supÍacitado, em ato público, atendidas as especificações e formalidades dos anexos que seguem:

'I'IPO: MENOR PR.EÇO POR I'IEM
ABERTURA:

DATA: rr de fevereiro de 2019 - HORAS: 1o:oo

PROCESSO A-DMINISTRATM No 2o1qoro2ó- CPL/PMSB/MA
CONVITB N. o oto/zo]g

1.1 O objeto da presente licitação, consiste na Contratação de empresa para fomecimento de Serviços
grâÍicos para a Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo/Md conÍorme anexo I.

r.z O üpo de licitação para este conüte: MENOR PREÇO POR ITEM
2 - A Prefeitura Municipal de São Bemardo se compromete:
a) Berelrimerrto e nroineolo rle etcntrÉi.s !:ecrrsos ariministrativns com eneaminhamento yara análi* àa
CONTRATADA;

2 - DAVIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 - O eontrato a ser firmado entre as partes terá ügência até 31 de dezembro de 2019, contados da data
da assinatura, podendo ser prorrogado por igual peíodo, a critério da contratante.
2.2 - A licitante vencedora ao ser convocada para a assinatura do respectivo contrato, deveú apresentar-
se no prazo máximo de o3 (três) úas úteis, sob pena de decair o direito à contratação.

3 - FORMADE PAGAMENTO:
3.1 - O pagamento será efetuado atrarê de transferência bancária, após a emissão de nota fiscal e

atestada pelo Setor competente.

4 - i,À§r- 1rú frJlItrl-r 1rr.çÁ(, - rJr! ú úLllr ú It '. Ul:

4.1 - Os proponentes deverão apresentar para a Fase de HabilitaÉo, em original ou por processo de
cópias já deüdamente autenticâdos em cartóúo competente, ou reconhecido pela Comissão Permanente
de Licitação os seguintes documentos:

a) Registro ComeÍcial, no caso de eÍpresa indiúdual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contralo social em vigor, devidamente re em se Íatando de

sociedades comerciais e, no cc) IÍscÍição do Ato constitutivo, no caso d€
prova d€ diretoriâ em exercício.

l, acompanhada de

c) DeÍeto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em no país, e
atividadeato de Íegisúo ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão co

assim o exisir:
,quando a

I
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4.2. DA REGT]LARIDADE FISCAL E TRÂBALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relaúvo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu Íamo de aüüdade e compatível com o objeto contratual.

c) Prova de rEgularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidilo unificada
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria4eral da Fazenda Nacional
íDÍ)xt:l\ ,êç»sçê . r.\,1^. ^. ^rLAit^" bi^nr6Íi^c Ç-A-.ci" Â à nír,i^. 

^t;'.. ^. 
llnia^ /n^IIl ,6Í Ála.

administrados, inclusive os preúdenciários (PORTARIA PGFN/RFB N" 1.751, DE 03 DE OUTUBRO DE
2014);

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de
Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do proponente, ou outra equivalente, na
forma z I ei:

e) PÍova de regularidade p.ua com a Fazerrü Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de
Débito, expedida pela Secrearia Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outÍa
equivalente, na forma da lri;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, atraves da
,ôrÉF^t1^a^ 

^^ 
nDE - Caaif,nzAn,la 9xllttiÀtÁa,la FÍlT§ a6itiÀ^ el1 f.iv) ç.^^^ni.a FêÀ.,)1

demonsüando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lri.

g) Prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa (CNDT), nos termos do Tírulo VII-A da Consolidâção das lris do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-I€i no 5.452, de 1o de maio de 1943.

h) As microempresas e empresas de pequeno poÍte deveÍão apÍes€ntaÍ toda a docrrüentação eígida para
efeito de rcgulaÍidade fiscal, mesmo qu€ esta apresente alguma restriçâo.

i) Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada vencedora e haja alguma restriçAo
quanto à Íegularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o Droponente for declarado o vencedoÍ do certame. prorroeáveis por rgual período a

critério da Administração Pública, para regulaÍização da documentação, pagamento ou parcelamento do
debito e emissão de eventuais certidões negativas ou posiúvas com efeito de negativa.

j) A nAo ÍegtlaÍtzaçáo da documentação Íro píazo acima previsto, implicará em decadência do diÍeito à
contratação, sem prejuízo das sançÕes previstas no art. 8l da Lei 8.666 & 2l & junho de 1993, sendo

facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na oÍdem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogaÍ a licitação.

4- DÂPARTICIPAÇÃO DE MICROEMPR-E§AC EMPRESÂ DE PEQI,JENO PORTE.
4.1 - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá apresentar
toda a doõumentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, conforme estabelece a Lei Complementar nor23/2oo6.

do o prazo de4.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal
o2(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que nte for declarado o

o Pública, para a
eventuais certidões

vencedor do certame, prorrogâveis por igual peúodo, a critério da
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

4.3 - A não-regularização da documentação, no prazo preüsto no §ro do Art. 44, da LC 12312006,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejúzo das sanções preústas no Art. 8r da Lei no.

I
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8.666, de zr de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os ücitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatua do contrato, ou revogar a licitação.

4.4 - Na licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de con[atação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

4.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até lo%(dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.

4.6 - Para efeito do disposto no Art. 44 ül,C 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se- á da seguinte
forma:

a) A microempresa e empres:l de pequeno porte mais bem classificada poderão apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.

b). Não ocorrendo à contratação da microempresÍr ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do
caput do Art. 44, da I-;C rz3/zoo6, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese dos §§ 10 e 20 do Art. 44 dal-C rz3/zoo6, na ordem classificatória, píra o exercício do mesmo
direito.

c). No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
queseencontrcmnosintervalosestabelecidosnos§§roezodoArt.44daLCt2g/2oo6,serárealizado
sorteio entre elas para que identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

d). Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da rc 123/2006, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e) O disposto no Art. 44 da t,C rz3/zoo6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5. DOS EN!'ELOPLS: DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTÂS.

Ao Presidente da CPL Mtoticipal de São Bertodo
Congite no olo/2o79
PROCF^SSO ADMINISTRATM No 2or9olo2ó- CPL/PMSB/MÂ
Enuelope t - ITOCIIMEI\ITAçÃO Trazão social ounome ornercial ilo ücittmte e enderep)
Enuelope z - PROPOSTA (rozão socisl ounotne comercial do licitante e endereço)

6.0 PI.ÀNILHA ORçÁMENTÁRIA

UND l/. UNIT
TOTÀI

DESCRIÇÀOITEM

9.372,04

bfc 6001 Receituár1o tamanho 25x21cm, papel
off-set 759. Impressão 1x0 cor
j-mpresso em papel com certificaÇão
FSC.

2 2AA
25 ,31

5.074,00

ServiÇo de Atendimento aos Postos
Saúde, tamânho 44, papel off-set
759. 1mp . lxl cor impresso em pa

de

OUANT
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com certificaÇão FSC.
3 Consulta Oftalmológica, tam. 15x21cm

papel off- set759.lmp.1x10 cor .
impresso em papel com certificação
FSC

bfc 150

15,00

2 .25A , AA

4 resumo diário do serv. Antivetori,al
tam.a4, papel off-set 75 g. imp1x1
cor impresso em papêl- com
certificação FSC.

blc 100

25 ,31

2 .531 , A0
5 mapas de consultas e procedimentos

tam.A4 papel off-set75g. Imp1xO cor
impresso em papel com certificação
FSC.

b1c 100

25,31

2 .531 , AA

6 Ficha de medico e enfermeiro tam.A4,
papel off-set 759, imp.lxo cor
lmpresso em papel com certificaÇão
T 5L,.

blc 100

25,37

2 .531 , 0A

1 Ficha de cadastramento de
papel off-set 7 59, imp1xo
impresso com certificaÇào

tam. À4 ,
COI

blc 100
25,31

2 .531 , A0

I Requisição de exames citopatológícos
colo de utero, tam.A4, papel off-set
759. Imp lxl cor impresso em papel
com cert if .icaÇão FSC .

blc 100

25,31

2 .531 , A0

9 papel off-set
em papel cor

Ficha geral,
7 59, 1xl cor
certificaÇão

tam. 44,
impre s so
E'Ca

blc 150
)q ??

3.805,50
10 U1t ras sonografia do abdomen

tam. 44, papel off-set 759,
cor impresso em papel com
certifi-caÇão ESC.

tota I
imp 1x0

blc 100

2 .531 , O0

blc 150

25 ,31

3.805,50

11 Uftrassonografla obstrética tam. 44,
papel off-set 759. Imp lxO cor
impresso em papel com certificaÇão
t 5L.

12 U1t ras sonografia das mamas tam. 44,
papel off-set 759, imp 1x0 cor
impresso em papef com certlflcaÇão
i5L.

blc 150

25,37

3.805,50
13 Ult ras sonografla

À4, papel off-set
impresso em papel
t 5(, .

transvaginal tam.
7 59, imp 1x0
com certifi cado,z')( i'I

blc 100

25,31

2 .53'l , 0A

l4 Cadastro nacional de
domicilios, tam. 44, papel off-set

usuarros e 21" 25 ,31 3.805, 50

150



PM . FOLHA NO

PROCESSO Õl
âfrBÊrionor ?rlPREFETTURA MUNrcrpAL or sÃo grRt*

EsrADo oo ulmunÃo
PRAçA BERNARDO COELHO DE AIMEIDA No 86

BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

l- ,-)

759, impresso em papel com
certificado ESC.

15 Ficha D (4. D. S) impresso em papel
com certificado FSC.

bfc 1s0 25,31
3.805,50

16 Eicha B (4. D. S) Diabético impresso
em papel com certiflcaÇão ESC.

blc 150
25 ,31 3.805,50

I1 b1c 150
25 ,31

3.805, 5o
18 Reg i st ro

impre s so
FSC.

das Atividades Diárias PSE
em papel com cert ificàÇão

b1c 150
?q t7

3. B05, 50
19 Boletim de Produção Ambulatório

BPA impresso em papel com
certificação FSC.

blc r50
25,31

3.805,50
2A Relatório de Produção de Marcadores

para AvaliaÇão - PMA2 imprêsso em
papel com certificaÇão ESC.

blc 150
25,37

3.805,50
2l Refatório da SituaÇão de Saúde e

acompanhamento das Eamifias área
impresso em papel com certlflcaÇão
FSC.

bfc 150

23,L1

3.475.50
22 Eicha de Registro D1ário de

Atendimento da Gestante no
Sisprenataf impresso em papef
certificaÇâo ESC.

com

blc 1s0

, E, ??

3.805,50
23 blc 1s0

2q ?1

3.805,50
bfc24 impresso em papel com certificaçáo

FSC. Eicha Perinatal.
r50

25 ,31 3.805, 50

25
impre s so
r )t-.

Ficha de Acompanhamento de
Hipertenso e/ou Diabético
em papel com certi ficaÇão

blc 150
25,37

3.805,50
blc 150

25,31
3.805,50

Cadastro de Hipertensos e/ou
Diabético impresso em papel com
certificaÇão ESC.

2'l blc 150
25,31

3.805,50
2B Ficha de Acompanhamento individuaf

(Suplementação de Eerro) impresso
papêl com certificação ESC -

em
blc 150

25 ,31
3.805,50

29 Escola (PSE)
com certl ficado

Programa
impre s so

Saúde na
em papel

(_ 150 25,31
3.805.50

t

Eicha B (4. D. S) Hlpertensos
impresso em papel com certiflcaÇão

Eicha de cadastro das Gestantê
impresso em papel com certificação
I JL.

26

Requlsição de exames Citológíco
impresso em papel com certificação

I
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E'a a

30 SISVAN - Mapa de Acompanhamento
Nutricional lmpresso em papel com
certificação ESC.

bfc 100
25,31

2 .53't I AA

31 Eicha A
impre s so
I.aa

- cadastro dê
em papel com

fami f ias
cert i ficação

hl ô 100
25 ,31

2 .53't , A0
32 Ficha D - Registro das Atividades

Diárias do ACS impresso em papel com
certificaÇão ESC.

blc 100

2 .531 , AO

Eicha de Acompanhamento de
Tubercufose impresso em papel com
certificação ESC.

blc 100
25 ,31

2 .53'1 , 0A

34 de
em

Eicha de Acompanhamento
com Hanseniase impresso
certificação FSC.

pe s soa
papel com

blc 100
25,31

2 .531 ,04
35 Eicha de Acompanhamento de

Dlabéticos imprêsso em papel com
certificação FSC.

blc 100

2 .531 , 0A

36 Ficha de acompanhamento de
hípertenso impresso em papel com
certificaÇão ESC.

blc
25,31

2 .53i , AA

37 Cartão do Hipertenso e/ou Diabético
impresso em papef com certlficaÇão

blc 100
25,31

2 .531 , AA

3B Cartão Gestantes
com cert i ficação

lmpresso em pape I b1c 100 25,31
2 .531 , 0A

39 Cartão da Criança (Sombra) impresso
em papel com certificação ESC.

100
25 ,31

2 .531 , 00

blc 100

25,37

2.531 ,04

40 Eicha cadastral de estabelecimento
de Saúde, tam.A4, papel off-set 75q,
impresso em papel com certificação
E ea

blc 100

25,31

2 .53'1 , OA

41 Preparo da u f t ra s sonogra f i a
transvaginal, tam.A4, papel off-set
759, impresso em papel com
certiflcaÇão FSC.

100

25,31

2 .531 , 0A

42 Boletim de produção aÍrbulatório -
BPÀ, tam .A4, papel off-set 759, imp
1x0 cor impresso em papel com
certificaÇão FSC.

b 100

2 .531 , AA

43 AutorizaÇão de coleta materiaf HIV
tam. 44, papel off-set 759. imp.1x1
cor impresso em papef com
certíficação ESC.

I
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25 ,3'1

100

blc

bLc
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Vi ,a a.raÉ-r.ía

44 Requisição de exames, tam. 15x2lcm,
papel off-set 759, imp. 1x0 cor
impresso em papel com certificado
FSC.

blc 100

16, t2

7 .672, 0A

45 Cartáo Sombra, tam. 44, papel
seL 75q, imp 1x1 cor impresso
papel com certificaÇão FSC.

off-
em

blc 100
25,31

2 .531 , AO

46 Cartão de
I 0x2 I cm,
ímpre s so

vacina de adufto, tam.
papel off-set 1509. Imp
em papel com cert ificaÇão

blc 1000

7,91-

1.910,00
41 Cartão de

L5x2Lcm,
impre s so
ESC.

vacinas obrigatórias, tam.
papef off-set 18 09. Imp
em papel com certificação

blc 1000

1 01

1.910,00
48 Panfleto adminj-strativo papel couchê

1309. Formato 8 frente/verso
impresso em papel com certificaÇão
FSC.

UND 4000

0,66

2 .644 , 0O

49 Cartaz ilustrativo f4 44x31cm, papel
couche 1809 4x0 cores impresso em
papel com certificaÇão FSC.

UND 100
3,01

301.00
50 Convite 4 cores s/ envelope ASS.

SOCIAL impresso em papel com
certificação FSC.

blc 1800
1,08

7 .944 , OA

51 em policromia med l4x1Ocm,
em papel com cert ificação

Crachás
impre s so
FSC.

blc 1500
3,05

4.575, 00

52 Fol-ders rLam. 31x22cm,
17 0c IMPRESSO em papel
certificaÇão FSC.

cres couchê
com

UND 4000
0,87

3.480,00
53 CaLtaz tam. 31x46cm, 4x4 cores

couchê 1209, impresso em papel com
certificação ESC.

UND 4 000
l, 54

6.160,00

Valor total dos seriços: R$: 168.956,50 (cento e setenta e seis mil setecentos e cinm reais).

6.1 - PRAZ,O DE VÁLIDADE - As propostas consignadas vincularão o proponente no prazo de 6o
(sessenta) dias, contados da abertura do certame.

6.2 - cRITÉRIos DE JULGAMENT0 - o julgamento das propostas, serão avaliados em
lugar a proposta formulada de
o MENOR PREÇO POR ITEM.acordo com as especificações anteriormente descritas

Oconendo empate, adotar-se-á o critério de sorteio,
8.666/%.

em

6.3 - FORMA DE EI^A,BORAçÁO DAS PROPOSIAS:

Art. 45, parágrafo segundo da tri

{

função do MENOR PREÇO POR I'IEM,
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a). As propostas deverão ser datilografadas ou impressas em português, datadas e assinadas pelos
representantes legais das licitantes, rubricadas nas demais folhas se houverem, isentas de emendas,
-.,-..-... --.-^1.--. ^., ^-+-^l:-L^^
b) Consignar o PREÇO TOTAL em algarismos romanos e por extenso, em moeda corrente nacional;
c) O preço ofertado deve conter a incidência de impostos no total geral da proposta, já inclúdos os
custos de frete, considerando o local dos serviços e ouüos preüstos neste instnrmento, com encargos
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, cotados em moeda corrente naclonal.

"- 
DOS RECURSOS

Em todas as fases da preserte licitaÉo, serão obsenadas as normas previstas nos incisos, alíneas e
parágrafos do art. 1o9 da IÉi 8.66ó/93 e alterações posteúores.

8. DAS PENAIIDÂDES
8.r - A empresa contratada que incorrer nas responsabilidades prescritas nos artigos 8r 'caput", 86 e 87,
da l-ei Federal n" 8.666/93, alterada posteriorrnente, ficará sujeita à aplicação de:

8.r.r - Multa de o,S% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, limitado está a
o5(cinco) dias após a solicitação da Prefeitura, após será considerado inexecução contratuâl;

8.1.2 - Multa de b% (cinco por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução parcial do
contrato, cumuiada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a

^Áminicrrrnãn 
nal^ -.".^ á. nr írrm).h^.

8.1.3 - Multâ de ro% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução total do conúato,
cumulada com a pena de suspensão do direito de ücitar e o impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de oz (dois) anos;

8.2 - Independentemente das multas preüstâs, a Administração municipal poderá, garantida a defesa
ffÁ\i. a'{i^ar âs cno rinlae ceneãnc.

a) advertência;

b) suspensão temporáúa de participação em ücitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a oz (dois) anos;

c) derl:r:iãc d.e inidmei.dade par: licit?f .'-r ca:ltt?t?r cnrn : Ad.rninict"c^ã^ Êihlinâ

8.3 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a suâ rescisão, com as corsequências contratuais e

legais aplicáveis. Constituem também, motivos para a rescisão do contrato os arrolados no art. Z8 da I,ei
8.6661%.

8.4 - A muita serâ descontada dos pagamentos, ou ainda, quândo for o câso, cobrada judicialmente;

8.5 - Nenhum pagamento será feito à empresa adjudicada vencedora que tenha sido multada, antes de
paga a mr:lta;

09 _ DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIÂ
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta ücitaçã
orçamentária:

DOTAçÃO ORçAMENTÁRIÂ

o colTerao conta da dotação

ro.122.oo5o.2o54.oooo - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE
339o3o-ooo - Material de Consumo
ró.3oi.o34o.rou.oooo- MÂNUTENÇÃo Do FLIND0 MUNICIPAL DE SAÚDE

rí^r^-:^l l^ rr^- ^..- ^!)õre\)! slv

I
ü
I
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rl

1o.Sor.o34o.2072.oooo MANUTENÇAO DO PAB - FIXO
339o3o-ooo - Material de Consumo

.1o - DISPOSTçÕES FTNAIS:
1o.1 - Os proponentes para participarem desta licitação, deverão estar de pleno acordo com todas as
condições estabelecidas neste edital licitatório.

to.z - As empresas licitantes, que não atenderem, ou forem divergentes com as condições estabelecidas e
Dreüstas neste Edital Licitatório. na Fase de Habilitacão. ou na Fase de Julsamento das Prooostas. oue
ionüverem preços excessivos, e/ou manifeslamente inexeqüveis, serão declaradas INABIUTADAS e/ou
DESCIASSIFICADAS, respectivamente, pela Comissão Permanente de Licitações.

1o.3 - O contrato administraüvo derivado da presente licitação, poderá ser rescindido na ocorrência das
situações elencadas no artigo 7 e seguintes tla Lei Federal n' 8.666/93, em sua atual redação.

1o.4 - A resclsâo u lateral decorrente das tupôteses preustas nos rnclsos l, ll, I e vII, do artlgo Z8 da
l€i 8.666/93, não dispensam a aplicação de outras sanções cabiveis e legais.

1o.S - Os documentos para a FASE DE I{ABILITAÇÃO, bem como, as PROPOSTAS DE PREÇOS,
deverão ser apresentados em envelopes distintos, deüdamente lacrados, contendo a seguinte indicação
na parte extema (exemplo):

PREFEITURA MTJNICIPAL DE SÃO BERNARDO
CARTA - CON\,'IIE No. o1o/2o19, para Fornecimento de material Permanente para a Secretaria
Municipal de São Bernardo/M{ com encerramento às ro:oo horas do dia rr de fevereiro de zor9.

ENVELOPE No. 1 "DOCIIMENTAÇÃO", quando for documentâção e
F.N\rF.I.ôpF- No. 2 'pnôpQSTA DE PR-FCOS" o.rrando fnr nronosta rle ryecos-

10.6 - Os envelopes no 1 e 2 contendo respectilamente a "Documentação e Proposta de Preços" deverão
ser entregues no Setor de Licitações, Pç Bernardo Coelho de Almeida 862, na cidade de São Bernardo,
Estado do Maranhão, pam serem protocolados impreterivelrnente até às 1o:oo horas do dia rr de
fevereiro de zorge abertos em ato público na presença da Comissão Municipal de Licitação e dos
representantes das empresas licitantes presentes às to:oo horas do mesmo dia.

1o.Z - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, aquele que o
tenha aceitado sem obje$o ou venha apontar depois do julgamento falhas ou irrqularidades que o
viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso (Art. 4r, parágrafo ro. e zo. da I-ei
8.666/%).

ro.8 - Nenhum tipo de impugnação a este edital licitatório, bem como Recurco Administrativo, será
aceito por üa "l'ax ou e-mail", e somente será considerado lálido se lbr entregue em original e

protocolado no setor de protocolo da Prefeitura Municipal, no endereço Comissão Permanente de
Licitação - CPL, Pg Bemardo Coelho de Almeida 862, nesta Citlâde, aos cuidados da Comissão Municipal
de ücitações.

1o.9 - Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame
junro à uonússào iernunenre de r.iciuçào - urr, rç oernartiu uoeiiro tie.rirtteicia ooz, nesu r-iciarie, tto
horário de 8:oo as tz:oo horas, obedecendo aos següntes critérios.

ro.ro - Não serão levadas em consideração, pela Comissão, quaisquer pedidas, ou reclamações
relativas ao Convite que não tenhâm sido formulatlas por escrito e deüdam s, ou por fax,
até oz (dois) dias úteis antes da data marcada pâra recebimento dos
E .ro À^ 

^rt 
rr Áe Ioi noÂ ÁÁÁloo

1o.u - Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais quanto ao Conüte.

vado o disposto no
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10.12 - Os esclarecimentos aos consulentes serão
adquirido o presente Convite.

t-r^^-,. ^ --..-,.-r^ DJ:r^l ^^-^ ^^ ^^lô91,29!...|l

Prefeitura Municipal de

ELIZA

a todas às demais firmas que tenham

.- -\/Í:-,.r.- ),. rr^-r-^+^

or de fevereiro de zor9.
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RO-

A}IEXO I

TER]IIO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

A presente Carta Conüte tem como objeto o fornecimento de serviços e materiais gráficos, a fim de
atender a demanda d,s aüüdades da Secretaria de Saúde de são Bemardo, Estado do Maranhão.

MOrrvAçÃo2

z.r. Suprir as necessidades da Secretaria visando atender àç demandas para atiúdades ünculadas ao
enüo de correspondênci4 folders, cartazes e suporte operacional das iâreas meio e fim, mantendo
estoque mínimo, que prevê a entrega parcelada do material, eütando acúmulo no almoxarifado,
desgaste do objeto deüdo a fatores naturais como poeira e umidade.

3. FT'NDAMENTAÇÃO LEGAL E MODAUDAIYE LICITAIÚRIA

3.L A contrata€o, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Carta Conüte,
cujo legalidade encontramos na Lei Federal no 8.666ltgg3,I€i Complementar no eglzooí e demais
legislações aplicáreis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais
prescrições legais apücáveis as assunto.

4. DESCRIÇÃODOSPRODUTOS
4.L. PIANIII{ASORÇAMENTÁRIAS:

ITEM DESCRIÇÀO UND QUÀNT V. UNIT
TOTÀI,

600

9.312,00

1 Receituário tamanho 25x21cm, papel
off-set ?59. Impressão 1x0 cor
impresso em papel com certificação
r5(--

blc

bIc 200

25 ,31

5.074,00

2 Serviço de Atendimento aos Postos dê
Saúde, tamanho A4, papef off-set
759. lmp . lxl cor impresso em papel
com certificaÇão ESC.

2 .25A , 0O

blc 150

15,00

3 Consulta Oftalmológica, tam. I5x2lcm
papel off- set759.Imp.Ix10 cor.
impresso em papel com certificaÇão
IJL

2 . 537, 00

blc 100

25,31

4 resumo diário do serv. Antivetorial
tam.a4, papel off-set 75 g. imp1x1
cor j-mpresso em papel com
certíficação ESC.

r'
)

100

25,31

2 .531 , AO

5 mapas de consultas e procedimentos
tam.A4 papel off-set759. Imp1x0
j.mpresso em papel com certifica
FSC.

- FOLHA
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PM. F

o
09ô i Qo-i

VISTO

ANO

6 Eicha de mêdico e enfermeiro tam.A4,
papel off-set 759, imp.lxo cor
impresso em papel com certificação
IJU.

b1c 100

2 .537 , 00
1 Eicha de cadastramento de

papel off-set 7 59, imp1x0
impresso com certj ficação

tam.A4,
cor
ESC.

blc 100
25,31

2 .531 , O0

B Requisição de exames citopatológicos
cofo de utero. tam.A4, papel off-set
759. Imp 1x1 cor impresso em papel
com certificação FSC.

b1c 100

25,31

2 .531 , OA

o Eicha gera1,
7 59, 1x1 cor
certiflcaÇão

tam. 44,
impres so
t:t,.

papel off-set
em papel cor

b1c 1s0
25,37

3.805, 50
10 Ul- t ra s sonogra fi a do abdomen

tam. A4, papel off-set 759,
cor impresso em papel com
certificaÇão FSC.

total
imp 1x0

b1c 100

2 .53't , O0

11 Uftras sonografia obstrética tam. A4,
papel off-set 759. Imp 1x0 cor
impresso em papel com certlficaÇão
FSC.

blc 150

25,31

3.805,50
l2 blc 150

25,31

3.805, 50

Ultrassonografia das mamas tam. 44,
papel off-set 759, imp 1x0 cor
impresso em papel com certificação

13 Ultrassonografia transvaginaf tam.
A4, papeL off-set 759, imp 1x0
impresso em papel com certificado
ESC.

blc r00

25,31

2.531 ,04
150

, q ??

3.805, 50

b1c74 Cadastro nacional de usuários e
domicilios, tâm. 44, papel off-set
759, impresso em papel com
certificado FSC.

25,31
3.805, 50

b1c 15015 Ficha D (4. D. S) impresso êm papel
com certiflcado FSC.

25,31
3.805,50

b1c 15016 Ficha B (A. D. S) Diabétlco impresso
êm papef com certificação ESC.

25,31
3.805,50

bfc 150L1 Ficha B

impre s so
(A. D. S)
em papel

Hipertensos
com certificação

/blc 150
25,31

3.805,50

1B Registro
impre s so

das Àtividades Diárias PSE
em papel com certificação

IL
I

9É 25,31 3.805,5019 \Boletim de Produção ÀÍnbufatório 150
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BPA impresso
certificaÇão

em papel com

20 Relatório de Produção
para AvaliaÇão - Pl,1A2
papel com certificação

de Marcadores
impresso em

ESC.

150

3.805,50
27 Relatório da SltuaÇão de Saúde e

acompanhamento das Familias área
impresso em papel com certificaÇão
T5L.

150

23,11

3.415,50
22 Eicha de Registro Diário de

Atendimento da Gestante no
Sisprenatal impresso em papel
certificaÇão FSC.

com

blc 150

25,31

3.805,50
23 Eicha de

imp re s so
E ea

Ge s tant e
certificaÇão

cada s t ro
em papel

das
com

blc 150
25,31

3.805,50
24 blc 150 25,37

3.805, 50
25 Eicha de Acompanhamento de

Hipertenso e/ou Diabétlco impresso
em papel com certj.ficaÇão ESC.

blc 150
,q ??

3.805,50
26 blcCadastro de Hipertensos e/ou

Dlabétj.co impresso em papel com
certificaÇão FSC.

150
25 ,31

3.805, 50

21 blc 150
25,31

3.805,50

Requisição de exames Citológico
impresso em papel com certificação

2B Ficha de Acompanhamento individuaf
(SuplementaÇão de Ferro) impresso em
papel com certificaÇão ESC.

b1c 1s0
,ç. 1.1

3.805, 50

blc 150
25,37

3.805,50

29 P rograma
imp re s so

Saúde na
em papel

Escola (PSE )

com certificado

b1c 100
25,31

2 . 53t , A0

30 SISVAN - Mapa de Acompanhamento
Nutricional impresso em papel com
certificação FSC.

b1c 100
25,31

2 .531 , O0

3l Ficha A -
impresso
ESC .

cadastro de familias
em papel com cert i f icação

b,l c

/--; 2.531 ,AA

32 Eicha D - Registro das Atividades
Diárias do ACS impresso em papel com
cêrtificaÇão ESC.

100
25,31

33 Ei-cha de Acompanhamento
Tuberculose impresso em
certi-ficação FSC.

de
papel com

(_n 100
25 ,31

2 .531 , AO

bIc

blc

impresso em papel com certificação
FSC. Ficha Pêrinatal.
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34 Ficha de Acompanhamento de pessoa
com Hanseniase impresso em papef com
certificação ESC.

b1c 100

2.531 ,04
35 Ficha de Acompanhamento de

Diabéticos impresso em papel com
certificação FSC.

b1c 100

2 .531 , O0

36 Ficha de acompanhamento de
hiperterso impresso em papel com
certificação FSC.

blc t00
25,31

2 .53'7 , 00
31 Cartão do Hipertenso e/ou Diabétlco

impresso em papel com certificaÇão
bfc 100

25 ,31
2 . 537, 0o

3B Cartão Gestantes
com certificação

impresso em papel
ESC.

b1c 100 25,31
2 .531 , 0A

39 Cartão da Criança (Sombra) impresso
em papel com certificaÇão FSC.

blc 100
25 , 3'/

2 .531 ,04
40 Eicha cadastral de estabelecimento

de Saúde, tam.A4, papel off-set 759,
impresso em papel com certificaÇão
T bL.

blc 100

25,37

2 .531 , OA

4l Preparo da u1t ras sonografia
transvaginaf, tam.A4, papel off-set
759, impresso em papel com
certificaÇão I'SC.

blc 100

, E, 1?

2 .531 , AO

42 Boletim de produção ambulatório -
BPA, tam A4, papel off-set 759, imp
1xO cor impresso em papel com
certiflcaÇão FSC.

bIc 100

2 .531 , OA

bfc43 Autorização de coleta material HIV
tam. 44, papel off-set 759, imp.1x1
cor impresso em papef com
certificação FSC.

100

25,31

2 .531 , 00

blc 100

16,L2

| . 61^2, A0

44 Requisição de exames, tam, 15x2lcm,
papel off-set 759, imp. 1x0 cor
impresso em papef com certificado

b1c 100
25 ,31

2 .531 , O0

45 Cartão Sombra, tam. 44, papel
seL 759, imp 1xi cor impresso
papef com certificaÇão FSC.

off-
em

46 b1c 1000

L,9t

1.910.00
4l Cartão de vacinas obrigatórlas, tam.

L5x2Lcm, papel off-set 1809. Imp I
,y 1000 1,91

1.910,00

Cartão de vacina de adulto, tam.
10x21cm, papel off-set 1509. Imp
-Lmpresso em papel com certi f 1caçáo/,/
trsc. (_ l
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-sA

impresso em papel com certificação
FSC.

48 Panf l-eto administrativo papel couchê
1309. Formato I frente/verso
i-mpresso em papel com certificaÇão
t 5(- -

UND 4 000

0,66

2.640,04
49 CarLaz ifustrativo f4 44x31cm, papel

couche 180q 4x0 cores impresso em
papel com certificaÇão FSC.

UND 100
3, 01

301,00
50 Convite 4 cores s/ envelope ASS.

SOCTAL impresso em papel com
certificaÇão FSC.

blc 1800
1, 08

1.944,00
51 Crachás em policromia med 14x10cm,

impresso em papel com certificaÇão
FSC.

bIc 1500
3,05

4.5?5, 00

52 cres couchê
com

Fofders tam.31x22cm,
17 0G IMPRESSO em papef
certificação FSC.

UND 4 000
4,81

3.480,00
53 Cartaz tam. 31x46cm, 4x4 cores

couchê 1209, impresso em papel com
certificação ESC.

UND 4000
1,54

6.160,00

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
(a) A CONTRATADA deverá fomecer o materiâl conforme a demanda do CONTRATANTE, com as

especificações do contrato, mediante Ordem de Fomecimento;
(b) Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo deterrninado;
(c) Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;
(d) Executar a entrega à medida que forem solicitados pela CONTRATANTE;
(e) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo

prontamente a todas as reclamações;

OBRIGAÇÕES DA CONTRATNTE:
(a) Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo e forma estabelecidos no Edital.
O) Atestar a inexistência de falhâs e imperfei@es no material fomecido.

5. PRAZO, FORMA E I,OCAL DE ENTREGA

s.1. Os produtos/serviços serão reqúsitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da
COyrnÀrÁxrn e deverão ser entregues em até 15 dias após a ordem de fornecimento/pedido, na sede do
município de São Bernardo;

S.2. As entregas serão parcelas de acordo com a necessidade.

5.2. A Fiscaliza@o e aceitação do objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e

administração do contrato decorr€nte do processo de ücita$o, através de servidores da Unidade
Administratira em questão, mediante Portaria. Sendo utos serão recebidos depois de

os;conferidas as especificações, quantidades e pram de

5.6. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que de acordo com as especificações
exigidas, estando sua aceitação condicionada à deüda fi dos agentes competentes. Não serão

dos m

aceitos produtos cujos preços unitários excedam o valor trado no mercado.

. FOLHA



I . FCLHA i{'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
Ê§ a rtlJrv Lr(, rll,al\,tatÍl

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N
BERI{ARDO/MA

C]{PJ; 06.125.389/0001-88

5.7. O recebimento se eÍetivará nos seguintes termos:

5.7.r. Proüsoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a
especificação;

6. DOPAGAMENTO
6.r. Os pagamentos deüdos serão conforme reqúsição e entrega dos produtos, ou seja, de modo
oarcelado.

6.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descri@o do objeto e quantidade
discriminada e acompanhada da requisiSo dos mesmos

6.3. O Pagamento somente será efeüvado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa,
ficando a CONTRAIADO ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser
r.-^t,,.1,c n^ nr.,n Áo <aIc vanainanrnc

6.4. A CONTRATANIE se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas;

6.S. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em âté 30 (trinta) dias após a
entega e aceitação dos produtos;

AA I?m orca âo iraornrfiâeâa ne ^miccãn Á^c ã^^t,hônr^( ffce"ic a -.
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados;

.,^ Áa n.o.môhr^ §ôr1

6.5, No caso de aplicação de aiguma multa o pagamento ficará sobrestado aié a integral qútação da
mesma. A CONTR.{IANTE poderá se assim entender, descontar o valor de multas por ventura
aplicadas, em quaisquer pagamentos que realizar à CONTRATADÀ

7. l4GÊNCIA DA CONTRATAÇ(O
7.r. O Prazo de \4gência do contrato será ale gtlr2/2otgi

8, PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

8.1. Os itens deste TERMO DE REFERNCIÀ a serem contratados após regular procedimento licitatório,
ser'ào oujetc, rie ar.-rnrparúranrerrtu, cottuoie, tiscaüzaçào e avaiiaçào por senidor:

8.2. Os atos preüstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração púbüca e não
excluem e nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes ou prepostos;

8.3 -{ CQ\ÍI!-ÂII-Â-I{TE -ce rererrl ?i 4irelto de rrjrii-rr rn t1Áq 4,-r en l?rte c d:jltl dl CQNTP-^IIQ, se

em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais;

8.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA sem ôntts pâra a CONTRATANTE.

q. D,dS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕUS ADMINISTRATIVAS

9.1. A disciplina das infra$es e sanções administratiras apliúveis no
é aquela prwista no Edital.
10. DOTAÇAO ORÇAMENIARIA
ro.zÁs despesas ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

nírraa Ãír nPí' altFN'rÁDra

o e dâ contratação

I

c ()
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ANEXO II
MINT]TA DO TERMO DE CONTRATO

CoNTRATO No ------l-----
PRADM: NO -CPL-PMSB/MA

., situada

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA
t i-urt,tl, \f ijL Ei\ r Kr, Si r Eur,on+.rr ui, ü-ri
Í-{DO A EMPRESA

wbr'.?3
BERNÂRDO.MÁ.

/l- '.- l",t^ . E'.ãrôô4

inscrita no CNPJ sob o no

residente e

862, Centro - São Bernardo - Md Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o no o6.125.389/ooor-88,
neste ato representada por seu Presidente, Senhor
domiciliado na cidade de doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, acordam em assinar o presente Contrato resultante do CONVITE N.o

tudo de acordo com a Iei Federal no 8.666 de zr de o6 de 1993 e suas alterações
na Lei no 8.883/94, o qual será regido pelas Cláusulas seguintes:

CL(USUL{, PRNI{ERA - DO OBIEI()
O presente c:ontrato tem por base legal o processo Administraüvo no

relerente âô LÍln\4te rendo por oDJeto Uonrataçao de
empresa para fomecimento de Serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde de Sào
Bernardo/MÀ Obriga-se a CONTRAIADA a fomecer à CONI xa_-TAN1E, Os fomecimento mnstantes do
Edital do qual a CONTRA'L{DA foi rcncedora; Integram o presente contrato, independentemente de
t-ranscriÉo, o Edital, seus anexos e a Proposta da Contratada. ConÍorme preceituar o artigo 55 inciso
XI de únculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigitq ao convite e a proposta

CIÁUSUI,A SFGUNDÂ _ DA D.ECUçÃO IX) CONTRAIO
Os serviços constantes do Edital spra-citadm serão realizados mnforme solicitação da

CONTT(IAI\IIE, de acordo com a necessidade verificada A CONTRATADA cumprirâ o objeto deste
Conüte, no prazo pré-estabelecido neste Edital e seus Anexos do Conüte no
_ CPL;

CIÁUSUIÁ IERCEIRA - DO VAII)R
A CúNTRATANIE pagara à CONTRATADÂ mediante nota fiscal, tendo o presente

contrato valor de
CIÁUSUIÁ QUARTA - DO REÀIUSTE
Ern caso de reajustamento, o mesmo será realizado com base nos í:tdices estabelecidos

mlo Govemo F«leral.

CL{USUI-A QUNTTA - DOS ACRÉSCIMOS O ES
A1érn do que estabelece o CONVIE, fica a ücitante â aceitar nas mesmas

rralor original.condições contratua§ o aumento ou a redu@o da quanüdade contratada até

CTÁUSUI-A SEXTA _ DA DOTAçÃO O

As despesas decorrentes da execução do o§eto correrão por conta da seguin Dotação:

" I

CNPJ: 06.125.389/0001-88
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DOTAçÃO ORçAMENIÁRIA
\,íÁ\IIrrE.N,-À^ nÀ cEa nD cÂírr\E: !- r\- rv

339o3o-ooo - Material de Consumo
1o.3o1.o34o.1o15.oooo- MANUTENÇÃO DO FLINDO MUNICIPAL DE SAÚDE
339o3o-ooo - Material de Consumo
ro.3o1.o34o.2072.oooo MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO
339o3o-ooo - Material de Consumo

CIÁUSUIÁ sÉTnÍA - DA VINCLIá.çÃO' o presente contrato vincula-se ao
edital de COiTMTE N.o 

- 

e à proposta da CONTRATADÀ

CIÁUSUI-a OITAVÂ - DA !'IGÊNCIA DO CONTRATo: O presente contrato
entrará em úgor na data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de execu$o de ----- C----,
meses, podendo o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com üstas a
obtençào de preços e condiçôes mars vantajosas para a Admimsüaçào de acordo com o art. 57, rncrso
I, da Lei no 8.666/gg

ClÁUSt LA NONA - DA TISCALIZaçÃO: A fiscalização do Contrato será
efetuada pelo Sr. 

---*- 

que poderá a qualquer tempo, determinar o que
for necessário à regularização dos serviços observando, bem como propor a aplicação das
-^--li I^ I^- --^-.:-r^^ I^-. - :- -l-.- -- r -pLrrüúuduLs t, É1r5Lds r.rurL< urs(r urrrrrrru

CIÁUSUI.A DÉCIMÀ- DAs oBRIGAçÕES DA CONTRATANTE
A CONTRAIANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor que será responsável pelo acompanhamento e

fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, compete entre
out?as abrigaçõ€s, eÍlctanCc cs regis';o própio lCas ac ccci:âilciss rcbcicnadas a cxecuçãc do
conEato determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;

c) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação
escrita da CONTRATADÁ,, informações adicionais, para dirimir dúüdas e orientações em todo§ os
casos omissos;

d) As decisões e proüdências que ultrapassarem as competências, do
representinte deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para adoção das medidas
convenientes;

CIÁUSUIÁ DÉCDIA PRIMBIRA - DAS OBRIGAçÕES DA
CONTRATÁDA

CONTRATADA obrigar-se-á a:
a) B(ecutar o objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou

Ordem de Fomecimento expedidâ peio Setor responsável;
b) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condiçoes do presente

contrato e de seus documenlos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislaçào
em ügor para perfeita execução do contrato;

c) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do conuato
respondendo pelos encargos trabalhistâs, preüdenciários, e comerciais resulta-ntes da execução do
conúato e outros correspondentes;

CIÁUSIILA DÉCIMA SEGUNDA - DAS
O descumprimento, total ou parcial, por parte da de qualquer

das obrigações ora estabelecitlas, sujeitará a CONTRATADA as sanç
da IÉi Federal n" 8.666/93.

nos artigos 8r a 88

PARÁGR^FO PRIII,ÍF.RO - o âtr..1(.r inirr<lificndo no rmnrimpntô dn ohipto

deste Contrato sujeitará a CONTRATÂDA" à multa de mom correspondente a o,3% (três centésimos
por cento) ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de lo% (dez por cento).

I
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CENTRO _

a

CNPI: 06. 125.389/0001-88

penÁCnafO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a
ô^xrTD 

^'T ^\l'TE -^â^-Á -^---ri,I^ ^ ^-À;., À^{^-^ ,.-li^^- À Í\a\\l-rD 
^,f ^Í\^ -^ Li-^r-^ ,l^

b*iàrqqq

inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de ro % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a administração, por prazo não superior a oz (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracâo

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "a",'c" e "d" podendo ser aplicadas

conjuntamente com a preüsta na alínea 'b".
PÂRÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será

feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicada no jomal Oficial do Estado, constando o
fiindamento legal, exclúdas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

I'};ÇIMÂ.'I}RCI'IRÀ _ I'À RE§CI§ÀU
A inexecu@o total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as

conseqüências contratuais e as preüstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especifrcações, projetos ou

prazos;
h'l . ^.t,mn.imêhtn inpoular áp nlárrcrrlec .ôntr"t,,âic pcrrociíicrcÀnc nrniptns .

prazos;
c) - a lenüdão do seu cumprimento, lelando a CONTRATANTE â comprolar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fomecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injusüficado no início da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do serviço, sem justa causa e préüa comunicação à

CONTRATANTE,;
f) - a subcontratâÉo total ou parcial do seu objeto, a associação da

CONTRATADA com outrem, a sessão ou transferência total 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 desigrrada para acompanlar e frscalizar a sua execução, assim como a Secretário dessa
Casa l,egi slaüva;

h) - o comeünrentt-r reireratiu üe üitas na sua execuçàu, antlta.Jas na tr.llrrra,.io §
ro do art. 67 desta tei Federal no 8.666/93;

i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissoiução da sociedade ou o falecimento da CONTR{TADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estutura da

CONTRATADA que prejudique a execução do contrato;
l'I razÃoc da intnroccn níhlir"n áp alte rplpránria p rrnnln cnnhpnirnpntn

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo administraüvo a que se refere o contrato;

m) - a supressão, por parte da CONTRATAN'IE, de obras, serviços ou compras,
acarretando modificação do valor iniciai do contrato além do limite permiüdo no § 10 do art. 65
desta lei;

n) - a suspensão de sua execução, çnr ordem escrita da CONTRATANTE, por
prazo superior a t2o (cento e vinte) dias, saho em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessiras e conúatualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras preústas, assegurado a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;

o) - o araso superior a
CONTRATANE decorrentes dos fomecimentos j

I dàs cios pagamenros deüdos peia
salvo em caso de calamidade pública,

I
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grave perturbação da ordem interna 9u guerra, assegurado a GONTRÂTADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

P.{&6.CR{FO PRI}IEIRO * Os cas.,s dc :csisãíi coc]trtlual sclãcr
formalmente moüvados nos autos do pmcesso, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SÉCUUOO - e rescisão deste Contrato poderá ser:
a - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos

enumerados nas alíneas'a' a'i' desta cláusula:
b- Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da

licitaqão. desde que ha-ia conveniência para a CONTRATANTEI
c) Judicialmente nos termos da legislação

DÉCnvIAQUARTA - DAs CoMUNICAçÕFII
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produz

efeito legais se processada por escrito, mediante protocolo ou por meio de registro, que comprove a
sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

DÉCtr}IA QU TIÂ - DAS ALTERAÇÕES
Este conuato poderá ser alterado, com as deúdas justificaüras, no caso preústo

no art. da I€i n" 8.666/93.

DÉCIMASD(A- DoFoRo
Fiea eleito c fcrc Ca Coxraicr d€ S-iO BERN-IRDC,íM-{+ !.âr:} diÉmil quaisqucr

dúüdas oriundas da execução do presente Contrato.
E por combinarem com todas as cláusulas e condições mntratadas, assinam este

instrumento de Contrato de Fomecimento, em 03 (três) üas de igual tmr e forma, que rai tamMm
assinado por duas testemunhas a hr,ilo presente

SAO BERNARDO -MÀ EM

Contratante Contrâtadâ

I DJ L.)ltI U r\ akLJ.

CPF: CPF:

I

ü I
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AI\IEXO III
MoDEr0 DE Dncu,naçÃo

DECLARAçÃo EM cuMpRnÁEMToAo Dlsposro No rNCIso )oooll Do
ARr'.z., t AcuNsrlrurçÃo ruuuxlt

Ref.: CON\IITE NR. oro/zor9

Prezado Senhor,

ínome da earnrcsa)
sediada em (endereco

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

, por intermédio de seu representante legal

de zor9.

)

Sr(a) portador(a) da Carteira de ldentidade no
e do CPF no , DECLARA, para fins do disposto no inciso

V do art. z7 da Lei no 8.666, de zr de junho de 1993, acrescido pela lri no 9.8Sd, de z7 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
ernprega menor de 16 (deersseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatotze) anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso af.rmativo, assinalar a ressalva acima).

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

CNPJ ao
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nEcr-e,neçÃo or nrrxrsr:ÊNclA DE FATos

supERvENrENTEs rMpEDrrrvos DB HABILÍTAçÃ0

Ref.: CONVITE NR. oro/zor9

Prezado Senhor,

ínome da emnresa) CNPJ no
sediada em íenrlereco comnleto) por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portador(a) da Carteira de Idenüdade no

e do CPF no 

-, 

DECLARA sob as penas da ki, nos termos
do § zê, dt-r a.rt. j2, dã ki nc 8.óóóig3 que arÉ eía tiata, não <rcúrreu nenhrmr Íato supervrrrienie que
seja impediüvo de sua habilitação na ücitação em epígrafe.

......................(....J, .....- de de zor9.

ínnrna naron âccinrtrrrâ ân ronrpcpntentn lpoal Áa nrnnnnpnlp
em papel timbrado da empresa, devidamente idenüficado

rÊ
I

VISTO:


